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Pozměňovací návrh 26
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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tohoto nařízení a jsou retailovým 
investorům podobně distribuovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 30
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(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, 
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mělo by toto nařízení tvůrci investičních 
produktů umožnit zveřejňování těchto 
sdělení na internetových stránkách dle 
vlastního výběru.

mělo by toto nařízení tvůrci investičních 
produktů umožnit zveřejňování těchto 
sdělení na internetových stránkách dle 
vlastního výběru a mělo by také umožnit, 
aby ECB a příslušný vnitrostátní orgán 
dohledu vytvořily centrální internetovou 
stránku.

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Mitro Repo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fi
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Pozměňovací návrh 32
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Mitro Repo

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 

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

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

Or. fi

Pozměňovací návrh 34
Cristian Silviu Buşoi

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 

(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 
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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.

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, za 
předpokladu, že existuje příčinná 
souvislost. Proto by pravidla 
o odpovědnosti tvůrců investičních 
produktů měla být harmonizována.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Thomas Händel
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby mohl retailový investor učinit 
informované investiční rozhodnutí, měly 
by být subjekty prodávající investiční 
produkty povinny předložit sdělení 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby mohl retailový investor učinit 
informované investiční rozhodnutí, měly 
by být subjekty prodávající investiční 
produkty povinny předložit sdělení 
klíčových informací s dostatečným 
předstihem před uzavřením jakékoli 
transakce. Tento požadavek by měl platit 
obecně bez ohledu na místo a formu této 
transakce. Prodávajícím subjektem jsou 

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

i sami distributoři a tvůrci investičních 
produktů, pokud se rozhodnou pro přímý 
prodej produktu retailovým investorům.
Pro zajištění nezbytné flexibility 
a proporcionality by měli retailoví 
investoři, kteří chtějí uzavřít transakci 
pomocí prostředků komunikace na dálku, 
mít možnost získat sdělení klíčových 
informací po uzavření transakce za 
předpokladu, že sdělení klíčových 
informací bylo poskytnuto na jiném 
trvalém nosiči před uzavřením transakce.
Tímto nařízením není dotčena směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/65/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Mitro Repo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) Pro zajištění důvěry investorů 
v retailové investiční produkty by měly být 
stanoveny požadavky na vhodné vnitřní 
postupy, které zajistí, že retailoví investoři 
obdrží na své stížnosti od tvůrce 
investičního produktu věcnou odpověď, 
která by měla být vystavena v přiměřené 
lhůtě a písemně. Odpovědi by měly být 
zaslány ve stejném jazyce, ve kterém byla 
napsána stížnost.

Or. fi

Pozměňovací návrh 40
Pier Antonio Panzeri



AM\925217CS.doc 15/71 PE504.158v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(22) Postupy alternativního řešení sporů 
umožňují rychlejší a levnější řešení sporů 
než soudní řešení a snižují zatížení 
soudního systému. Za tímto účelem zajistí 
členské státy stanovení vhodných, 
transparentních, účinných, nestranných, 
nezávislých, rychlých a spravedlivých 
postupů zjednávání nápravy pro 
alternativní řešení sporů mezi tvůrcem 
investičního produktu a prodávajícím 
a retailovými investory. To zajistí, aby se 
v případě, že retailový investor zahájí 
postup alternativního řešení sporů vůči 
tvůrcům investičních produktů nebo 
subjektům prodávajícím investiční 
produkty, který se týká sporu ohledně 
sdělení klíčových informací 
a podkladových investičních produktů,
tvůrci investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty uvedeného 
postupu zúčastnili. Postupy alternativního 
řešení sporů by zejména neměly porušit 
právo na zahájení soudního procesu před 
soudem, které strany účastnící se takových 
postupů mají.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Retailoví investoři by měli být řádně 
informováni o subjektech alternativního 
řešení sporů, pod které spadají a které 
jsou příslušné pro řešení případných 
sporů mezi nimi a retailovými investory.
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Or. en

Pozměňovací návrh 42
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b) Pokud tato možnost existuje, 
několik retailových investorů může využít 
kolektivní stížnosti, alternativního řešení 
sporů a nápravného mechanismu, aby se 
tak řádně prosazovaly zásady ochrany 
spotřebitelů a zaručilo se dobré fungování 
trhu retailových finančních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Thomas Händel
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 46
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud se na tvůrce investičních produktů, 
na něž se vztahuje toto nařízení, vztahuje 
rovněž směrnice 2009/138/ES, použije se 
zároveň toto nařízení i směrnice 
2009/138/ES. Jsou-li požadavky směrnice 
2009/138/ES a tohoto nařízení obdobné, 
jsou považovány za splněné, pokud jsou 
splněny požadavky tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Aby se předešlo zdvojení informačních požadavků.

Pozměňovací návrh 47
Thomas Händel
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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. de

Pozměňovací návrh 48
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) zákazníci, kteří nejsou profesionálními 
zákazníky podle vymezení [příslušných 
článků směrnice o zprostředkování 
pojištění] [...] směrnice  2002/92/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách 
dle vlastního výběru a centrálně na 
internetové stránce, kterou vytvoří ECB 
a příslušný vnitrostátní orgán dohledu.

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Mitro Repo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Sdělení klíčových informací musí být 
přesné, pravdivé, jasné a nesmí uvádět 
v omyl. Toto sdělení by mělo umožnit 
srovnání produktů před rozhodnutím 
o investici.

Or. fi

Pozměňovací návrh 51
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Sdělení klíčových informací by mělo fungovat a být srozumitelné jako nezávislý dokument, ale 
retailovým investorům, kteří požadují více informací, by mělo být umožněno tyto doplňující 
informace snadno nalézt.

Pozměňovací návrh 53
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno jako krátký dokument, který 
nepřesahuje 3 strany velikosti A4 a který 
je:

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(iii) vyhýbá se odborným pojmům

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) a Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) vypracují návrhy 
regulačních norem, upřesňující délku 
a formát sdělení klíčových informací.
Návrhy regulačních technických norem 
musí zohlednit různé typy investičních 
produktů. Evropské orgány dohledu 
předloží tyto návrhy regulačních 
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technických norem Komisi do [...].

Or. en

Odůvodnění

Aby byla poskytnuta patřičná flexibilita a aby bylo odvětví a evropským orgánům dohledu 
umožněno hbitě reagovat na vývoj na trhu, mělo by toto opatření mít formu zmocnění tří 
evropských orgánů dohledu, aby kolektivně vypracovaly společné regulační technické normy, 
spíše než aby Komise byla zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 60
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy v souladu 
s postupem stanoveným v článcích 10 až 
14 nařízení (EU) č. 1093/2010, v článcích 
10 až 14 nařízení 1094/2010 a v článcích 
10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„Toto sdělení obsahuje klíčové informace 
o tomto investičním produktu. Nejde 
o propagační materiál; poskytnutí těchto 
informací vyžaduje zákon, abyste lépe 
porozuměli podstatě tohoto investičního 
produktu, rizikům a příležitostem a také 
nákladům spojeným s investicemi do něj.
Doporučuje se seznámit se s tímto 
sdělením, aby pro vás bylo snazší srovnat 
různé investičních produktů. Toto sdělení 
není doporučením ke koupi. Pro
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informované rozhodnutí o tom, zda danou 
investici provést, může být třeba 
prostudovat další doplňující dokumenty.“

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně řečeno, že sdělení klíčových informací nenahrazuje důkladnou analýzu 
investičního produktu a že informované rozhodnutí může vyžadovat prostudování doplňujících 
a podrobnějších informačních dokumentů.

Pozměňovací návrh 64
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) Ustanovení o tom, že tvůrce 
informuje zákazníka prostřednictvím 
ročního sdělení o výkonnosti investičního 
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produktu. Toto sdělení obsahuje zpětné 
odhalení výkonnosti investičního 
produktu v minulém roce. Tato zpětná 
výkonnost je srovnána s jiným investičním 
produktem, který má podobný rizikový 
profil. Pokud zákazník vlastní několik 
investičních produktů určitého tvůrce 
a tyto produkty spadají pod toto nařízení, 
vztahuje se výše zmíněné odhalení 
a srovnání na celé portfolio. Jsou 
oznámeny také veškeré poplatky 
ovlivňující výnos investičního produktu. 

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 66
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

via) a možnosti zrušit investiční produkt.

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Oddíl byl přesunut dále, aby se zajistila ucelenost.

Pozměňovací návrh 68
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) v oddíle s názvem „Potenciální ztráty“ 
stručný údaj o tom, zda může dojít ke 
ztrátě kapitálu, včetně informací o:
i) poskytovaných zárukách nebo ochraně 
kapitálu včetně jejich případných 
omezení;
ii) tom, zda se na investiční produkt 
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vztahují systémy kompenzace nebo záruk;

Or. en

Odůvodnění

Znění související s vymazáním písmene c) z důvodů ucelenosti. Informace o rizicích by měly 
být na jednom místě.

Pozměňovací návrh 70
Thomas Händel

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 a upozornění na veškerá 
konkrétní rizika, která nejsou v tomto 
souhrnném ukazateli plně zohledněna; 
popis rizik by měl být jasný a snadno 
srozumitelný;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Sirpa Pietikäinen

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“

i) poměr rizik a výnosů investičního 
produktu včetně souhrnného ukazatele 
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tohoto poměru, který také odráží dopad 
nákladů a který je vyjádřen jako 
orientační scénáře budoucí výkonnosti, 
společně s vysvětlením klíčových rizik 
produktu ve srozumitelném jazyce;

ii) srovnání pravděpodobné budoucí 
výkonnosti investičního produktu, včetně 
jeho rizik, s ukazatelem návratnosti bez 
rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů a dopad těchto 
nákladů na výnos;

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů a pro účely 
porovnatelnosti celkové náklady vyjádřeny 
peněžně i procentuálně, aby byl ukázán 
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dopad celkových nákladů na investici;

Or. en

Odůvodnění

Náklady spojené s investičním produktem mohou mít závažný dopad na výnos investičního 
produktu. Spotřebitelé mají často potíže s odhadem nákladů, jsou-li náklady vyjádřeny 
procentuálně. Příklad, který ukáže dopad celkových nákladů na investice v peněžním 
vyjádření zlepší porovnatelnost, transparentnost a povědomí zákazníků. Celkové náklady by 
měly být vyjádřeny peněžně, aby ukázaly dopad celkových nákladů na investice.

Pozměňovací návrh 74
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnného 
ukazatele těchto nákladů vyjádřeného 
peněžně a prohlášení, že retailový investor 
má další informace o nákladech 
požadovat od subjektu prodávajícího 
investiční produkt, a to včetně informací 
o jakýchkoli dodatečných nákladech 
účtovaných prodávajícím subjektem, které 
nejsou uvedeny ve sdělení klíčových 
informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Cristian Silviu Buşoi

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

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů, a to spolu se 
základními informacemi o podmínkách 
plateb souvisejících s těmito náklady;

Or. en

Odůvodnění

Investor by měl vědět, kdy jsou poplatky splatné.

Pozměňovací návrh 76
Mitro Repo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů a daní 
a poplatků, které má retailový investor 
platit;

Or. fi

Pozměňovací návrh 77
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) v oddíle nazvaném „Platba daní“ 
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případně základní informace o daňovém 
režimu vztahujícím se na investiční 
produkt;

Or. en

Odůvodnění

Retailoví investoři by měli vědět o uplatnitelném daňovém režimu, neboť daně mají dopad na 
zisk, který investorovi z investice plyne.

Pozměňovací návrh 78
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) v oddíle nazvaném „Podmínky nákupu 
produktu“ veškeré podmínky či omezení 
nákupu investičního produktu, včetně 
veškerých minimálních počátečních 
a/nebo následných požadovaných investic;

Or. en

Odůvodnění

Retailoví investoři by měli být řádně informováni o veškerých podmínkách spojených 
s nákupem investičního produktu, jako je minimální požadovaná investice (počáteční 
a následná).

Pozměňovací návrh 79
Thomas Händel

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 

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu dosažené v minulosti;
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a délku jeho historie;

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Sirpa Pietikäinen

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, včetně jasného 
varování, že výkonnost v minulosti 
nezaručuje budoucí výsledky investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Cristian Silviu Buşoi

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, doplněné varováním, 
že výnos v minulosti nezaručuje budoucí 
výkonnost; pokud je investiční produkt 
navázán na měřítko, zveřejňuje se 
i výkonnost tohoto měřítka, a to tak, aby 
bylo umožněno srovnání výkonnosti 
investičního produktu s výkonností 
měřítka.

Or. en
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Odůvodnění

Aby investoři nezakládali své rozhodnutí výhradně na výkonnosti v minulosti musí být 
varováni, že výkonnost v minulosti nezaručuje podobné výsledky v budoucnosti. Pokud je 
produkt navázán na měřítko, mělo by být možné srovnat výkonnost produktu a měřítka, aby 
tak investor měl jasnější náhled na výkonnost daného produktu.

Pozměňovací návrh 82
Thomas Händel

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.

h) u penzijních produktů v oddíle 
nazvaném „Výnos při odchodu do 
důchodu“ odhad možných budoucích 
výsledků jasně rozdělený podle různých 
scénářů vývoje včetně nejhoršího 
možného scénáře.

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Mitro Repo

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.

h) u penzijních produktů v oddíle 
nazvaném „Výnos při odchodu do 
důchodu“ odhad možných budoucích 
výsledků. Co se týče penzijních produktů, 
retailoví investoři by navíc měli být 
jednoznačně, jasně a srozumitelně 
informováni o omezeních výběru 
finančních prostředků.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 84
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) v oddíle nazvaném „Poplatky 
zprostředkovatelům“ přehled typů a výše 
poplatků, které byly nebo mají být 
vyplaceny zprostředkovateli;

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) v oddíle nazvaném „Stížnosti“ 
informace o tom, jak může klient podat 
stížnost ohledně produktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tvůrce investičního produktu může 
uvést jiné informace jen tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro informované investiční 
rozhodování retailového investora 
o konkrétním investičním produktu.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 87
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tvůrce investičního produktu může 
uvést jiné informace jen tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro informované investiční 
rozhodování retailového investora 
o konkrétním investičním produktu.

3. Tvůrce investičního produktu může 
uvést jiné objektivní informace jen tehdy, 
pokud jsou nezbytné pro informované 
investiční rozhodování retailového 
investora o konkrétním investičním 
produktu.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o aktech v přenesené pravomoci v čl. 8 odst. 5 může způsobit problémy z hlediska 
kompatibility s ústavními zákony některých členských států. Problém se týká čl. 8 odst. 3, ve 
kterém mohou být uvedeny „jiné informace“. Jelikož existuje možnost uvést „jiné informace“, 
je s tím spojeno nebezpečí, že informace, které byly impulzem k investičnímu rozhodnutí, 
mohou být regulovány v aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 88
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace uvedené v odstavci 2 se 
předkládají v jednotném formátu včetně 
jednotných nadpisů a ve standardizovaném 
pořadí uvedeném v odstavci 2 tak, aby 
umožňovaly porovnání se sdělením 
klíčových informací o jakémkoli jiném 
investičním produktu. Sdělení klíčových 
informací bude viditelně označeno 
jednotným symbolem, které ho odliší od 
jiných sdělení.

4. Informace uvedené v odstavci 2 se 
předkládají v jednotném formátu včetně 
jednotných nadpisů a ve standardizovaném 
pořadí uvedeném v odstavci 2 tak, aby 
umožňovaly porovnání se sdělením 
klíčových informací o jakémkoli jiném 
investičním produktu. Sdělení klíčových 
informací bude viditelně označeno 
jednotným symbolem, které ho odliší od 
jiných sdělení; v zásadě platí, že veškeré 
negativní informace jsou uvedeny v celých 
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větách před jakýmikoli pozitivními 
informacemi; seznamy cen a zkratky 
pojmů jsou zakázány.

Or. de

Pozměňovací návrh 89
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 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, 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. 
Komise dále navrhne systém barevného 
označování (tzv. semafor – červená 
oranžoví, zelená), který umožní snadněji 
klasifikovat a kategorizovat investiční 
produkty jako mimořádně rizikové, 
rizikové a méně rizikové.

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nařízení
Čl. 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, 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.
Souhrnný ukazatel rizik a výnosů uvedený 
v odst. 2 písm. e) bod i) musí brát v úvahu 
dopad nákladů v čase a musí brát v úvahu 
možnou výkonnost v budoucnosti. Musí 
být navržen tak, aby rizika jednotlivých 
produktů byla pro investory jasná a 
porovnatelná. Z ukazatele musí jasně 
vyplývat, že možnost vyšších výnosů je 
spojena s větším rizikem. Srovnání 
uvedené v odst. 2 písm. e) bod ii) musí být 
navrženo tak, aby pomohlo investorovi 
pochopit, jaký vliv má větší riziko na 
výnosy investičního produktu, a ukazatel 
návratnosti bez rizika musí být nastaven 
tak, aby byl pro retailové investory 
srozumitelný a nebyl pro ně zavádějící. 
Souhrnný ukazatel nákladů uvedený 
v odst. 2 písm. f) názorně ukáže v 
peněžním vyjádření vliv nákladů na to, co 
by mohl investor časem ze své investice 
získat. Obsahuje údaje, které mohou 
retailoví investoři využít k porovnání 
produktů. Komise vezme v úvahu 
informace, které subjekt prodávající 
investiční produkt poskytne retailovým 
investorům o nákladech podle [směrnice o 
trzích finančních nástrojů - MiFID] a 
[směrnice o zprostředkování pojištění -
IMD], s cílem zajistit, aby informace o 
nákladech ve sdělení klíčových informací 
byla v souladu s těmito informacemi a aby 
informace o nákladech byly úplné a jasně 
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ukazovaly retailovému investorovi celkový 
možný dopad těchto nákladů. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 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 technické 
normy v souladu s článkem 23, jimiž se 
stanoví podrobnosti prezentace a obsah 
jednotlivých prvků informací podle 
odstavce 2, prezentace a podrobnosti 
ostatních objektivních 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.

Or. en
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Odůvodnění

Ustanovení o aktech v přenesené pravomoci v čl. 8 odst. 5 může způsobit problémy z hlediska 
kompatibility s ústavními zákony některých členských států. Komise by měla být oprávněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci týkající se „ostatních objektivních informací“. S cílem 
umožnit průmyslu a evropským orgánům dohledu rychle reagovat na vývoj na trhu by měly tři 
evropské orgány dohledu spíše kolektivně vypracovat společné regulační technické normy 
místo toho, aby byla Komise oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 92
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je oprávněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
23, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
pro kontrolu informací obsažených 
ve sdělení klíčových informací a pro 
úpravy sdělení klíčových informací, pokud 
jde o:

2. Komise je oprávněna přijímat technické 
normy v souladu s článkem 23, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla pro kontrolu 
informací obsažených ve sdělení klíčových 
informací a pro úpravy sdělení klíčových 
informací, pokud jde o:

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit přiměřenou flexibilitu a umožnit průmyslu a evropským orgánům dohledu 
rychle reagovat na vývoj na trhu by měly tři evropské orgány dohledu spíše kolektivně 
vypracovat společné regulační technické normy místo toho, aby byla Komise oprávněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 93
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 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 

1. Pokud tvůrce investičního produktu 
vytvořil sdělení klíčových informací, které 
není v souladu s požadavky článků 6, 7 a 8 
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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.

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, a 
může případně investiční produkt vrátit a 
žádat vrácení kupní ceny.

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 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. Retailový investor, jenž se při 
rozhodování o investici spolehl na sdělení 
klíčových informací, které není v souladu s 
požadavky článků 6, 7 a 8, může vznést 
vůči tvůrci daného investičního produktu 
nárok na finanční náhradu škody, kterou 
způsobil tvůrce investičního produktu 
nedodržením těchto požadavků.

Or. en

Odůvodnění

Přeformulování kvůli objasnění: je třeba uvést přímou spojitost mezi ztrátou a nedodržením 
požadavků uvedených v článcích 6, 7 a 8.

Pozměňovací návrh 95
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
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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. Klíčové informace pro investory 
představují předsmluvní informace. Musí 
být pravdivé, jasné a nezavádějící. Musí 
odpovídat příslušným částem prospektu. 
Existují-li závazné smluvní dokumenty, 
sdělení klíčových informací musí být 
v souladu s těmito dokumenty.

Or. en

Odůvodnění

Sladění s předpisy pro sdělení klíčových informací pro investory uvedenými ve směrnici 
2009/65/ES o SKIPCP. Ustanovení o důkazním břemenu by měla být v souladu 
s ustanoveními o důkazním břemenu v čl. 79 odst. 2 směrnice SKIPCP 4. Měla by být 
provedena důkladná analýza následků zvláštního důkazního břemene, která by rovněž ukázala 
potenciální dopady na náklady retailového investora.

Pozměňovací návrh 96
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 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. Členské státy zajistí, aby žádné osobě 
nevznikla občanskoprávní odpovědnost 
pouze na základě sdělení klíčových 
informací včetně jakéhokoli jeho 
překladu, pokud sdělení není zavádějící, 
nepřesné nebo v nesouladu s jinými 
závaznými smluvními dokumenty, u nichž 
se předpokládá, že jsou pod kontrolou
tvůrce produktu. Sdělení klíčových 
informací musí obsahovat v tomto směru 
jasné upozornění.

Or. en
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Odůvodnění

Sladění s předpisy pro sdělení klíčových informací pro investory uvedenými ve směrnici 
2009/65/ES o SKIPCP. Ustanovení o občanskoprávní odpovědnosti je třeba sladit s 
ustanoveními čl. 79 odst. 2 směrnice SKIPCP 4. Text by měl být s některými úpravami v co 
největší míře plně harmonizován s čl. 79 odst. 2.

Pozměňovací návrh 97
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 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 použil sdělení 
klíčových informací a utrpěl ztrátu, je 
tvůrce investičního produktu povinen 
prokázat, že sdělení klíčových informací 
bylo vypracováno v souladu s články 6, 7 a 
8 tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 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, je povinen prokázat, že sdělení 
klíčových informací bylo vypracováno v 
souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí mechanismus 
občanskoprávní odpovědnosti na základě 
klíčových informací pro investory včetně 
jejich překladu, pokud jsou zavádějící, 
nepřesné nebo neodpovídají 
charakteristice podkladového investičního 
produktu. Klíčové informace pro investory 
musí obsahovat v tomto směru jasné 
upozornění.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

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 a uchovává o tom záznam, a 
důkazní břemeno tudíž nese tvůrce 
investičního produktu.

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 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 poskytující poradenství o 
investičním produktu nebo prodávající 
investiční produkt retailovým investorům 
je povinen poskytnout jim sdělení 
klíčových informací v dostatečném 
předstihu před uzavřením transakce 
týkající se daného investičního produktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 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. de

Pozměňovací návrh 103
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
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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

Odůvodnění

Retailoví investoři by měli být informováni bez ohledu na komunikační prostředky použité pro 
uzavření transakce. Po uzavření transakce už sdělení klíčových informací ztrácí svou užitnou 
hodnotu, protože rozhodnutí již bylo učiněno.

Pozměňovací návrh 104
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odchylně od odstavce 1 a v případě, že 
retailový investor využívá pro uzavření 
transakce prostředky komunikace na 
dálku, může subjekt prodávající investiční 
produkt poskytnout retailovému 
investorovi sdělení klíčových informací 
bezprostředně po uzavření transakce, 
pokud:
i) retailový investor požádal o sdělení 
klíčových informací na papíře a
ii) sdělení klíčových informací bylo 
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poskytnuto retailovému investorovi na 
jiném trvalém nosiči, jak je uvedeno v čl. 
13 odst. 2 písm. b) před uzavřením 
transakce.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit flexibilitu, která usnadní uzavírání transakcí v okamžiku zvoleném retailovým 
investorem. Použitý komunikační prostředek by neměl vést k tomu, že investor ztratí motivaci 
pro realizaci investice. Pokud si retailový investor přeje mít sdělení klíčových informací na 
papíře, nemělo by mu to bránit v uzavření transakce, pokud je sdělení klíčových informací 
poskytnuto prostřednictvím jiných elektronických prostředků před uzavřením transakce.

Pozměňovací návrh 105
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi je v souladu s článkem 23 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, které stanoví:

4. Komisi je v souladu s článkem 23 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, které stanoví 
podmínky pro splnění požadavku 
poskytovat sdělení klíčových informací 
v dostatečném předstihu, jak je stanoveno 
v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Restrukturalizace znění po vypuštění odstavce 2 a písm. b) v tomto odstavci.

Pozměňovací návrh 106
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi je v souladu s článkem 23 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, které stanoví:

4. Evropský orgán pro bankovnictví 
(EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) a Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) společně vypracují 
technické normy v souladu s článkem 23, 
které stanoví:

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit přiměřenou flexibilitu a umožnit průmyslu a evropským orgánům dohledu 
rychle reagovat na vývoj na trhu by měly tři evropské orgány dohledu spíše kolektivně 
vypracovat společné regulační technické normy místo toho, aby byla Komise oprávněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 107
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) způsob a lhůtu poskytnutí sdělení 
klíčových informací v souladu s 
odstavcem 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění v souladu s vypuštěním odstavce 2.

Pozměňovací návrh 108
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) způsob a lhůtu poskytnutí sdělení 
klíčových informací v souladu s 
odstavcem 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Restrukturalizace znění po vypuštění odstavce 2 a písm. b) v tomto odstavci.

Pozměňovací návrh 109
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy v souladu 
s postupem stanoveným v článcích 10 až 
14 nařízení (EU) č. 1093/2010, v článcích 
10 až 14 nařízení (EU) 1094/2010 
a v článcích 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovým investorům bezplatně.

1. Subjekt poskytující poradenství o 
investičním produktu nebo prodávající 
investiční produkt poskytne sdělení 
klíčových informací retailovým investorům 
bezplatně.
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Or. en

Pozměňovací návrh 111
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovému investorovi na jednom z těchto 
nosičů:

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovému investorovi na jednom z těchto 
nosičů, které jsou pro dotčeného 
retailového investora dostupné:

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovému investorovi na jednom z těchto 
nosičů:

2. Subjekt poskytující poradenství o 
investičním produktu nebo prodávající 
investiční produkt poskytne sdělení 
klíčových informací retailovému 
investorovi na jednom z těchto nosičů:

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Avšak pokud je sdělení klíčových 
informací poskytnuto na jiném trvalém 
nosiči než na papíře nebo prostřednictvím 
internetových stránek, retailovým
investorům se na vyžádání a bezplatně 
poskytne papírová kopie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

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 prodejce
vytvoří vhodné postupy a opatření 
zajišťující, aby retailoví investoři, kteří 
podali stížnost týkající se sdělení klíčových 
informací a podkladových investičních 
produktů, obdrželi řádně a včas věcnou 
odpověď.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

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 distributor
vytvoří vhodné postupy a opatření 
zajišťující, aby: i) retailoví investoři mohli 
účinně podat stížnost na tvůrce 
investičního produktu; ii) retailoví 
investoři, kteří podali stížnost týkající se 
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sdělení klíčových informací, obdrželi řádně 
a včas věcnou odpověď; a iii) retailoví 
investoři měli k dispozici účinné 
prostředky ke zjednání nápravy také v 
případě přeshraničních sporů, zejména 
pokud má tvůrce investičního produktu 
sídlo v jiném členském státě nebo ve třetí 
zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu a/nebo 
subjekt prodávající investiční produkt 
informují retailové investory o všech 
postupech pro alternativní řešení sporů, 
které jsou jim k dispozici v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
.../2013 [vložte prosím číslo] 
o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů.

Or. en

Odůvodnění

Retailoví investoři by měli být informováni o mechanismech ke zjednání nápravy, jež jsou jim 
k dispozici, aby je mohli použít.

Pozměňovací návrh 117
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Článek 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 vypouští se
1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností 
stanovených tímto nařízením, tvůrci 
investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty se 
uvedeného postupu zúčastní, a to za 
předpokladu, že splňuje tyto požadavky:
a) výsledkem postupu jsou rozhodnutí, 
která nejsou závazná;
b) promlčecí lhůta pro zahájení soudního 
řešení sporu se po dobu konání postupu 
alternativního řešení sporů pozastavuje;
c) doba promlčení nároku se po dobu 
konání postupu alternativního řešení 
sporů pozastavuje;
d) postup je bezplatný nebo za mírný 
poplatek, jak je uvedeno ve vnitrostátních 
právních předpisech;
e) elektronické prostředky nejsou jedinými 
prostředky, jejichž prostřednictvím mohou 
mít strany přístup k postupu;
f) pokud si to naléhavost situace žádá, 
jsou ve výjimečných případech možná 
předběžná opatření.
2. Členské státy oznámí Komisi subjekty, 
které jsou oprávněny řešit postupy 
uvedené v odstavci 1 do [vložte konkrétní 
datum šest měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost]. Neprodleně oznámí 
Komisi všechny následné změny týkající 
se těchto subjektů.
3. Subjekty oprávněné řešit postupy 
uvedené v odstavci 1 vzájemně 
spolupracují na řešení přeshraničních 
sporů, které vznikly na základě tohoto 
nařízení.
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Or. en

Odůvodnění

Postup alternativního řešení sporů by neměl být v rámci tohoto návrhu upraven samostatně. 
Pokud postup alternativního řešení sporů zůstane v tomto návrhu zachován, navrhuji, aby byl 
začleněn odkaz na směrnici o alternativním řešení sporů (COM [2011] 793 v konečném 
znění), nebo by se mělo alespoň dohlédnout na to, aby byl výsledek postupu alternativního 
řešení sporů v návrhu v souladu s výsledkem probíhajících jednání ve směrnici o 
alternativním řešení sporů.

Pozměňovací návrh 118
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Kolektivní alternativní řešení sporů

Členské státy mohou zachovat nebo zavést 
postupy alternativního řešení sporů, které 
řeší totožné nebo podobné spory mezi 
tvůrcem a subjektem prodávajícím 
investiční produkty a několika retailovými 
investory společně. Systémy alternativního 
řešení sporů u individuálních a 
kolektivních stížností a zjednávání 
nápravy jsou postupy, které se vzájemně 
doplňují, a ne vylučují.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Článek 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15b



PE504.158v01-00 56/71 AM\925217CS.doc

CS

Informace o alternativních řešeních sporů
1. Členské státy zajistí, aby tvůrce 
investičního produktu nebo subjekt 
prodávající investiční produkt informoval 
retailové investory o subjektech 
alternativního řešení sporů, pod které 
spadají a které mají pravomoc řešit 
případné spory mezi nimi a retailovým 
investorem. Rovněž upřesní, zda se 
zavazují nebo jsou povinni tyto subjekty 
používat k řešení sporů s retailovými 
investory.
2. Informace stanovené v odstavci 1 jsou 
uvedeny jasným, srozumitelným a snadno 
přístupným způsobem na internetových 
stránkách obchodníka, pokud tyto 
internetové stránky existují, a případně ve 
všeobecných podmínkách smluv o prodeji 
zboží nebo o poskytování služeb 
uzavřených mezi obchodníkem a 
spotřebitelem.
3. Členské státy zajistí, aby v případech, 
kdy spor mezi retailovým investorem a 
tvůrcem investičního produktu nebo 
subjektem prodávajícím investiční produkt 
nelze vyřešit na základě stížnosti podané 
přímo retailovým investorem tvůrci 
investičního produktu nebo subjektu 
prodávajícímu investiční produkt, tvůrce 
investičního produktu nebo subjekt 
prodávající investiční produkt poskytne 
retailovému investorovi informace 
uvedené v odstavci 1 a upřesní, zda 
využije subjekty alternativního řešení 
sporů k vyřešení daného sporu. Tyto 
informace se poskytují na papíře nebo na 
jiném trvalém nosiči.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Olle Schmidt
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností 
stanovených tímto nařízením, tvůrci 
investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty se
uvedeného postupu zúčastní, a to za 
předpokladu, že splňuje tyto požadavky:

1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností 
stanovených tímto nařízením, členské státy 
zajistí, aby se tvůrci investičních produktů 
nebo subjekty prodávající investiční 
produkty uvedeného postupu zúčastnili, a 
to za předpokladu, že splňuje tyto 
požadavky:

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností
stanovených tímto nařízením, tvůrci 
investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty se
uvedeného postupu zúčastní, a to za 
předpokladu, že splňuje tyto požadavky:

1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně sdělení klíčových 
informací a podkladových investičních 
produktů, členské státy zajistí, aby se
tvůrci investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty uvedeného 
postupu zúčastnili, a to za předpokladu, že 
splňuje tyto požadavky:

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností 
stanovených tímto nařízením, tvůrci 
investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty se
uvedeného postupu zúčastní, a to za 
předpokladu, že splňuje tyto požadavky:

1. Pokud retailový investor zahájí postup 
alternativního řešení sporů podle 
vnitrostátního práva vůči tvůrci 
investičních produktů nebo subjektům 
prodávajícím investiční produkty, který se 
týká sporu ohledně práv a povinností 
stanovených tímto nařízením, tvůrci 
investičních produktů nebo subjekty 
prodávající investiční produkty se 
uvedeného postupu zúčastní nebo může 
zúčastnit v souladu s pravidly 
stanovenými ve směrnici [...] o 
alternativním řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výsledkem postupu jsou rozhodnutí, 
která nejsou závazná;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výsledkem postupu jsou rozhodnutí, 
která nejsou závazná;

a) výsledkem postupu jsou rozhodnutí, 
která mohou být závazná pro tvůrce a 
subjekt prodávající investiční produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) promlčecí lhůta pro zahájení soudního 
řešení sporu se po dobu konání postupu 
alternativního řešení sporů pozastavuje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doba promlčení nároku se po dobu 
konání postupu alternativního řešení 
sporů pozastavuje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) postup je bezplatný nebo za mírný 
poplatek, jak je uvedeno ve vnitrostátních 
právních předpisech;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek nemá žádnou souvislost s právem na zahájení soudního procesu před 
soudem, jak je uvedeno v bodu odůvodnění 22. Zbytečné požadavky je ztíží účast tvůrců 
investičních produktů nebo subjektů prodávajících tyto produkty v postupech alternativního 
řešení sporů iniciovaných retailovými investory. Tento požadavek by měl být proto vypuštěn.

Pozměňovací návrh 128
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) postup je bezplatný nebo za mírný 
poplatek, jak je uvedeno ve vnitrostátních 
právních předpisech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) postup je bezplatný nebo za mírný 
poplatek, jak je uvedeno ve vnitrostátních 
právních předpisech;

d) postup je bezplatný nebo dostupný za 
symbolický poplatek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 130
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) elektronické prostředky nejsou jedinými 
prostředky, jejichž prostřednictvím mohou 
mít strany přístup k postupu;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek nemá žádnou souvislost s právem na zahájení soudního procesu před 
soudem, jak je uvedeno v bodu odůvodnění 22. Zbytečné požadavky jen ztíží účast tvůrců 
investičních produktů nebo subjektů prodávajících tyto produkty v postupech alternativního 
řešení sporů iniciovaných retailovými investory. Tento požadavek by měl být proto vypuštěn.

Pozměňovací návrh 131
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) elektronické prostředky nejsou jedinými 
prostředky, jejichž prostřednictvím mohou 
mít strany přístup k postupu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) elektronické prostředky nejsou jedinými
prostředky, jejichž prostřednictvím mohou 
mít strany přístup k postupu;

e) elektronické prostředky jsou dalšími
prostředky, jejichž prostřednictvím mohou 
mít strany přístup k postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) pokud si to naléhavost situace žádá, 
jsou ve výjimečných případech možná 
předběžná opatření.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) pokud si to naléhavost situace žádá, 
jsou ve výjimečných případech možná 
předběžná opatření.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek nemá žádnou souvislost s právem na zahájení soudního procesu před 
soudem, jak je uvedeno v bodu odůvodnění 22. Zbytečné požadavky jen ztíží účast tvůrců 
investičních produktů nebo subjektů prodávajících tyto produkty v postupech alternativního 
řešení sporů iniciovaných retailovými investory. Tento požadavek by měl být proto vypuštěn.
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Pozměňovací návrh 135
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) pokud si to naléhavost situace žádá, 
jsou ve výjimečných případech možná 
předběžná opatření.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí stanovení 
vhodných, transparentních, účinných, 
nestranných, nezávislých, rychlých a 
spravedlivých postupů zjednávání nápravy 
pro alternativní řešení sporů mezi tvůrcem 
investičního produktu a prodávajícím a 
retailovými investory.
Členské státy dále zajistí, aby se postupů 
pro alternativní řešení sporů účastnili 
všichni tvůrci investičních produktů a 
prodejci.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
subjekty alternativního řešení sporů 
budou mít možnost předem stanovit 
peněžní prahové hodnoty s cílem omezit
přístup k postupům alternativního řešení 
sporů, nebyly tyto prahové hodnoty 
stanoveny na úrovni, která by výrazně 
zhoršila přístup spotřebitelů k vyřizování 
stížností prostřednictvím subjektů 
alternativního řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy usnadní přístup 
retailových investorů k postupům 
alternativního řešení sporů a zajistí, aby 
spory týkající se tvůrců a subjektů 
prodávajících investiční produkty 
usazeným na jejich území mohly být 
předloženy subjektu alternativního řešení 
sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) upozornění, které je zveřejněno a které c) upozornění, které je zveřejněno a které 
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identifikuje odpovědnou osobu a povahu 
daného porušení;

identifikuje odpovědnou právnickou osobu 
a povahu daného porušení;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) míry odpovědnosti odpovědné osoby; b) míry odpovědnosti odpovědné 
právnické osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) kooperativního chování osoby 
odpovědné za porušení;

d) kooperativního chování právnické
osoby odpovědné za porušení;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) případného předchozího porušení 
pravidel odpovědnou osobou.

e) případného předchozího porušení 
pravidel odpovědnou právnickou osobou.
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Or. en

Pozměňovací návrh 143
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci za podmínek 
stanovených v tomto článku.

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
technické normy za podmínek 
stanovených v tomto článku.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit přiměřenou flexibilitu a umožnit průmyslu a evropským orgánům dohledu 
rychle reagovat na vývoj na trhu by měly tři evropské orgány dohledu spíše kolektivně 
vypracovat společné regulační technické normy místo toho, aby byla Komise oprávněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 144
Olle Schmidt

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 technické normy
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.

Or. en
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Odůvodnění

S cílem zajistit přiměřenou flexibilitu a umožnit průmyslu a evropským orgánům dohledu 
rychle reagovat na vývoj na trhu by měly tři evropské orgány dohledu spíše kolektivně 
vypracovat společné regulační technické normy místo toho, aby byla Komise oprávněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 145
Olle Schmidt

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 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.

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 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 
technických norem.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit přiměřenou flexibilitu a umožnit průmyslu a evropským orgánům dohledu 
rychle reagovat na vývoj na trhu by měly tři evropské orgány dohledu spíše kolektivně 
vypracovat společné regulační technické normy místo toho, aby byla Komise oprávněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 146
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 4. Přijetí technických norem Komise 



PE504.158v01-00 68/71 AM\925217CS.doc

CS

Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

neprodleně oznámí současně Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit přiměřenou flexibilitu a umožnit průmyslu a evropským orgánům dohledu 
rychle reagovat na vývoj na trhu by měly tři evropské orgány dohledu spíše kolektivně 
vypracovat společné regulační technické normy místo toho, aby byla Komise oprávněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 147
Olle Schmidt

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. Technická norma přijatá podle čl. 8 
odst. 5, čl. 10 odst. 2 a čl. 12 odst. 4 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti ní
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byla tato norma oznámena, 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

Odůvodnění

S cílem zajistit přiměřenou flexibilitu a umožnit průmyslu a evropským orgánům dohledu 
rychle reagovat na vývoj na trhu by měly tři evropské orgány dohledu spíše kolektivně 
vypracovat společné regulační technické normy místo toho, aby byla Komise oprávněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 148
Olle Schmidt
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát uplatňuje pravidla 
týkající se formátu a obsahu sdělení 
klíčových informací , jak je stanoveno v 
článcích 78 až 81 směrnice 2009/65/ES, 
na jiné fondy než SKIPCP nabízené 
retailovým investorům, osvobození od 
povinností stanovené v odstavci 1 se 
vztahuje na správcovské společnosti, 
investiční společnosti a subjekty 
prodávající podíly takových fondů nebo 
poskytující poradenství o podílech těchto 
fondů retailovým investorům. 

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by mělo být povoleno, aby umožnily, že se přechodné období bude vztahovat 
rovněž na jiné fondy než SKIPCP, které na vnitrostátní úrovni v současné době podléhají 
požadavkům na klíčové informace pro investory, jak je uvedeno ve směrnici SKIPCP 4. To by 
přispělo k podpoře rovných podmínek mezi investičními produkty.

Pozměňovací návrh 149
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správcovské společnosti a investiční 
společnosti vymezené v čl. 4 odst. 1 
písm. b) směrnice 2011/61/EU a subjekty 
prodávající podílové jednotky 
alternativních investičních fondů 
vymezené v čl. 4 odst. 1 písm. a) uvedené 
směrnice jsou osvobozeny od povinností 
uvedených v tomto nařízení do [Úř. věst. 
vložte prosím datum 5 let po vstupu v 
platnost], pokud předloží sdělení klíčových 
informací podle vnitrostátních právních 
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předpisů, a to v souladu s článkem 78 
směrnice 2009/65/ES nebo příslušnými 
ustanoveními vnitrostátních právních 
předpisů.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho členských států rozšířilo předpisy týkající se sdělení klíčových informací pro investory 
platné pro SKIPCP na další otevřené retailové investiční fondy regulované na vnitrostátní 
úrovni. Tyto fondy by rovněž měly mít možnost těžit z dočasného osvobození od rozsahu 
působnosti, jelikož investoři do těchto fondů byli teprve nedávno informováni o novém sdělení 
a správci alternativních investičních fondů již museli nést náklady na zavádění norem sdělení 
klíčových informací pro investory stejně jako správcovské společnosti SKIPCP.

Pozměňovací návrh 150
Olle Schmidt

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 
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 
finanční produkty, včetně produktů
spadajících pod směrnici 2003/71/ES a 
veškerých dalších investičních a spořících 
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produktů.

Or. en

Odůvodnění

Doložka o přezkumu v tomto nařízení by měla rovněž zahrnovat revizi rozsahu působnosti na 
jiné retailové finanční produkty, včetně investic, které nejsou součástí „balíků“, a všechny 
formy spořících produktů.

Pozměňovací návrh 151
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Použije se od [dva roky po vstupu 
v platnost].

Použije se od [jeden rok od vstupu 
v platnost].

Or. de


