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Poprawka 26
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 27
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 28
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zagwarantować, że niniejsze 
rozporządzenie będzie stosowane 
wyłącznie do takich konfekcjonowanych 
produktów inwestycyjnych, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy wyłączyć produkty 
ubezpieczeniowe, które nie zapewniają 
szans inwestycyjnych, oraz produkty, 
których zyskowność uzależniona jest 
wyłącznie od wysokości stóp 
procentowych. Aktywa posiadane 
bezpośrednio, takie jak akcje 
przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe, 
nie są konfekcjonowanymi produktami 
inwestycyjnymi, a zatem należy je 
wyłączyć z zakresu stosowania 
rozporządzenia. Ponieważ nadrzędnym 
celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 
produktów inwestycyjnych oferowanych 
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być zakładowe 
systemy emerytalne wchodzące w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami11

lub dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II)12. Podobnie z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć niektóre zakładowe produkty 
emerytalne, które wyłączone są z zakresu 
dyrektywy 2003/41/WE, pod warunkiem że 

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

Or. en

Poprawka 29
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) W zakres niniejszego rozporządzenia 
nie wchodzą fundusze inwestycyjne 
ukierunkowane na inwestorów 
instytucjonalnych, ponieważ ich sprzedaż 
nie jest prowadzona na rzecz inwestorów 
indywidualnych. Zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia powinny 
jednak być objęte produkty inwestycyjne 
mające na celu gromadzenie oszczędności 
na potrzeby prywatnych emerytur, 
ponieważ często konkurują one z innymi 
produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
indywidualnych.
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rozporządzenia. Ponieważ nadrzędnym 
celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie porównywalności i 
zrozumiałości informacji na temat 
produktów inwestycyjnych oferowanych 
inwestorom indywidualnym, z zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wyłączone powinny być zakładowe 
systemy emerytalne wchodzące w zakres 
dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami11

lub dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II)12. Podobnie z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć niektóre zakładowe produkty 
emerytalne, które wyłączone są z zakresu 
dyrektywy 2003/41/WE, pod warunkiem że 
na podstawie przepisów prawa krajowego 
wymagany jest udział finansowy 
pracodawcy, a pracownik nie ma 
możliwości wyboru dostawcy produktu 
emerytalnego. W zakres niniejszego 
rozporządzenia nie wchodzą również
fundusze inwestycyjne ukierunkowane na 
inwestorów instytucjonalnych, ponieważ 
ich sprzedaż nie jest prowadzona na rzecz 
inwestorów indywidualnych. Zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
powinny jednak być objęte produkty 
inwestycyjne mające na celu gromadzenie 
oszczędności na potrzeby prywatnych 
emerytur, ponieważ często konkurują one z 
innymi produktami objętymi niniejszym 
rozporządzeniem i są w podobny sposób 
rozpowszechniane wśród inwestorów 
indywidualnych.

Or. de
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Poprawka 30
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 31
Mitro Repo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fi

Poprawka 32
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 33
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien być sporządzany w 
formacie umożliwiającym inwestorom 
indywidualnym porównywanie różnych 
produktów inwestycyjnych. Tylko staranne 

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

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

Or. fi

Poprawka 34
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Dokumenty zawierające kluczowe 
informacje stanowią podstawę decyzji 
inwestycyjnych podejmowanych przez 
inwestorów indywidualnych. Z tego też 
względu na twórcach produktów 
inwestycyjnych spoczywa ważny 

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

obowiązek wobec inwestorów 
indywidualnych, a mianowicie 
konieczność zapewnienia przestrzegania 
przepisów niniejszego rozporządzenia. 
Należy zatem zapewnić inwestorom 
indywidualnym, którzy oparli się na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje przy podjęciu swojej decyzji 
inwestycyjnej, skuteczne prawo 
dochodzenia swoich roszczeń. Należy 
również zapewnić wszystkim inwestorom 
indywidualnym w całej Unii jednakowe 
prawo do dochodzenia odszkodowania z 
tytułu szkody, którą mogą ponieść w 
wyniku naruszenia przez twórców 
produktów inwestycyjnych wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
pod warunkiem że istnieje związek 
przyczynowy. Konieczna jest zatem 
harmonizacja przepisów regulujących 
odpowiedzialność twórców produktów 
inwestycyjnych. 

Or. en

Poprawka 35
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ponieważ inwestorzy indywidualni 
zasadniczo nie mają dokładnego wglądu w 
procedury wewnętrzne twórców produktów 
inwestycyjnych, należy wprowadzić 
odwrócenie ciężaru dowodu. Twórca
produktu musiałby udowodnić, że 

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

dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. de

Poprawka 36
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby inwestor indywidualny był w 
stanie podjąć świadomą decyzję 
inwestycyjną, osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne powinny mieć obowiązek 
przekazania mu dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje z należytym 
wyprzedzeniem przed zawarciem 
jakiejkolwiek transakcji. Wymóg ten 
powinien zasadniczo obowiązywać bez 
względu na miejsce lub sposób zawarcia 
transakcji. Osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne obejmują zarówno 
dystrybutorów, jak i samych twórców 
produktów inwestycyjnych, w przypadku 
gdy ci ostatni decydują się na sprzedaż 
produktu bezpośrednio inwestorom 
indywidualnym. W celu zapewnienia 
wymaganej elastyczności i 
proporcjonalności proponowanych 
środków inwestorzy indywidualni, którzy 
pragną zawrzeć transakcję przy użyciu 
środków porozumiewania się na 
odległość, powinni móc otrzymać 
dokument zawierający kluczowe 
informacje po zawarciu transakcji. Nawet 

(19) Aby inwestor indywidualny był w 
stanie podjąć świadomą decyzję 
inwestycyjną, osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne powinny mieć obowiązek 
przekazania mu dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje z należytym 
wyprzedzeniem przed zawarciem 
jakiejkolwiek transakcji. Wymóg ten 
powinien obowiązywać bez względu na 
miejsce lub sposób zawarcia transakcji. 
Osoby sprzedające produkty inwestycyjne 
obejmują zarówno dystrybutorów, jak i 
samych twórców produktów 
inwestycyjnych, w przypadku gdy ci 
ostatni decydują się na sprzedaż produktu 
bezpośrednio inwestorom indywidualnym. 
Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez
uszczerbku dla dyrektywy 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.
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w tym przypadku dokument zawierający 
kluczowe informacje będzie użyteczny dla 
inwestora, na przykład umożliwiając mu 
porównanie zakupionego produktu z 
produktem opisanym w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje.
Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. de

Poprawka 37
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby inwestor indywidualny był w 
stanie podjąć świadomą decyzję 
inwestycyjną, osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne powinny mieć obowiązek 
przekazania mu dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje z należytym 
wyprzedzeniem przed zawarciem 
jakiejkolwiek transakcji. Wymóg ten 
powinien zasadniczo obowiązywać bez 
względu na miejsce lub sposób zawarcia 
transakcji. Osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne obejmują zarówno 
dystrybutorów, jak i samych twórców 
produktów inwestycyjnych, w przypadku 
gdy ci ostatni decydują się na sprzedaż 
produktu bezpośrednio inwestorom 
indywidualnym. W celu zapewnienia 
wymaganej elastyczności i 
proporcjonalności proponowanych 
środków inwestorzy indywidualni, którzy 
pragną zawrzeć transakcję przy użyciu 
środków porozumiewania się na odległość, 
powinni móc otrzymać dokument 
zawierający kluczowe informacje po 
zawarciu transakcji. Nawet w tym 
przypadku dokument zawierający 

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

powinni móc otrzymać dokument 
zawierający kluczowe informacje po 
zawarciu transakcji. Nawet w tym 
przypadku dokument zawierający 
kluczowe informacje będzie użyteczny dla 
inwestora, na przykład umożliwiając mu 
porównanie zakupionego produktu z 
produktem opisanym w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje. 
Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. en

Poprawka 38
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby inwestor indywidualny był w 
stanie podjąć świadomą decyzję 
inwestycyjną, osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne powinny mieć obowiązek 
przekazania mu dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje z należytym 
wyprzedzeniem przed zawarciem 
jakiejkolwiek transakcji. Wymóg ten 
powinien zasadniczo obowiązywać bez 
względu na miejsce lub sposób zawarcia 
transakcji. Osoby sprzedające produkty 
inwestycyjne obejmują zarówno 
dystrybutorów, jak i samych twórców 
produktów inwestycyjnych, w przypadku 
gdy ci ostatni decydują się na sprzedaż 
produktu bezpośrednio inwestorom 
indywidualnym. W celu zapewnienia 
wymaganej elastyczności i 
proporcjonalności proponowanych 
środków inwestorzy indywidualni, którzy 
pragną zawrzeć transakcję przy użyciu 
środków porozumiewania się na odległość, 
powinni móc otrzymać dokument 

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

zawierający kluczowe informacje po 
zawarciu transakcji, pod warunkiem że
dokument zawierający kluczowe 
informacje został przekazany na innym 
trwałym nośniku przed zawarciem 
transakcji. Niniejsze rozporządzenie 
pozostaje bez uszczerbku dla dyrektywy 
2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Or. en

Poprawka 39
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Aby zapewnić zaufanie inwestorów 
indywidualnych do produktów 
inwestycyjnych, należy ustanowić wymogi 
w zakresie stosownych procedur 
wewnętrznych zapewniających otrzymanie 
przez inwestorów indywidualnych 
merytorycznych odpowiedzi od twórcy 
produktu inwestycyjnego na złożone przez 
nich skargi, udzielonych w rozsądnym 
terminie oraz na piśmie. Odpowiedzi 
powinny być przekazywane inwestorom 
indywidualnym w takim samym języku, w 
jakim została złożona pisemna skarga.

Or. fi

Poprawka 40
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) Procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów umożliwiają szybsze 
i mniej kosztowne rozstrzyganie sporów 
niż postępowania sądowe i odciążają 
system sądowniczy. Dlatego też państwa 
członkowskie zapewniają ustanowienie 
właściwych, przejrzystych, skutecznych, 
bezstronnych, niezależnych, szybkich i 
uczciwych procedur alternatywnego 
rozstrzygania sporów między twórcą 
produktu inwestycyjnego, sprzedawcą a 
inwestorami indywidualnymi. W ten 
sposób w przypadku wszczęcia przez 
inwestora indywidualnego procedury
alternatywnego rozstrzygania sporów 
przeciwko twórcy produktu 
inwestycyjnego lub osobie sprzedającej 
produkty inwestycyjne, w odniesieniu do 
sporu dotyczącego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje i 
bazowych produktów inwestycyjnych, 
twórca produktu inwestycyjnego i osoba 
sprzedająca produkty inwestycyjne są 
zobowiązani uczestniczyć w tej 
procedurze. Procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów nie powinny 
zwłaszcza naruszać praw przysługujących 
stronom takich postępowań do wniesienia 
powództwa do sądu.

Or. en

Poprawka 41
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Inwestorzy indywidualni powinni 
zostać należycie poinformowani o 
podmiotach zajmujących się 
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alternatywnym rozstrzyganiem sporów, 
które są dla nich właściwe i które są 
właściwe dla rozstrzygania ewentualnych 
sporów między nimi a inwestorem 
indywidualnymi.

Or. en

Poprawka 42
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) W przypadku gdy kilkoro 
istniejących inwestorów indywidualnych 
mogłoby korzystać z alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów należałoby 
ustanowić mechanizm rozpatrywania 
zbiorowych skarg i dochodzenia 
zbiorowych roszczeń w celu właściwego 
egzekwowania ochrony konsumentów i 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania rynku detalicznych usług 
finansowych.

Or. en

Poprawka 43
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W celu zapewnienia twórcom 
produktów inwestycyjnych i osobom 
sprzedającym produkty inwestycyjne 
wystarczająco dużo czasu na 
przygotowanie się do stosowania w 
praktyce wymogów wynikających z 

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

niniejszego rozporządzenia wymogi te 
powinny zacząć obowiązywać dopiero rok
po wejściu niniejszego rozporządzenia w 
życie.

Or. de

Poprawka 44
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
jednak do następujących produktów:

skreślony

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

Or. de
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Poprawka 45
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 46
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy twórcy produktów 
inwestycyjnych podlegający niniejszemu 
rozporządzeniu podlegają również 
dyrektywie 2009/138/WE, stosuje się do 
nich zarówno niniejsze rozporządzenie, jak 
i dyrektywę 2009/138/WE. W przypadku 
gdy wymogi dyrektywy 2009/138/WE lub 
niniejszego rozporządzenia są 
równoważne, uznaje się je za spełnione, o 
ile spełnione są wymogi niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Uniknięcie powielania wymogów informacyjnych.

Poprawka 47
Thomas Händel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 48
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) klientów, którzy nie są klientami 
profesjonalnymi zgodnie z [właściwymi 
artykułami dyrektywy w sprawie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego] [...]
dyrektywy 2002/92/WE;

Or. en

Poprawka 49
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 50
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dokument zawierający kluczowe 
informacje musi być dokładny, rzetelny, 
jasny i nie może wprowadzać w błąd. 
Dokument ten powinien umożliwiać 
porównanie produktów przed podjęciem 
decyzji inwestycyjnej.

Or. fi

Poprawka 51
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 52
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest dokumentem 
autonomicznym, wyraźnie odrębnym od 
materiałów marketingowych. Wzajemne 
odniesienia do innych dokumentów są 
dopuszczalne. Informacje, które stanowią 
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wzajemne odniesienie, są jedynie 
informacjami uzupełniającymi 
informacje, które muszą zostać 
uwzględnione w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Dokument zawierający kluczowe informacje powinien funkcjonować i być postrzegany jako 
niezależny dokument, przy czym inwestorzy indywidualni, którzy chcieliby uzyskać więcej 
informacji, powinni móc z łatwością znaleźć takie dodatkowe informacje.

Poprawka 53
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 54
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dokument zawierający kluczowe 
informacje nie zawiera żadnych 
materiałów marketingowych czy zaleceń 
dotyczących zakupu produktów 
inwestycyjnych.
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Or. en

Poprawka 55
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 56
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 57
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dokument zawierający kluczowe 
informacje sporządzany jest jako krótki 

3. Dokument zawierający kluczowe 
informacje sporządzany jest jako krótki 
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dokument, który: dokument, nieprzekraczający 3 stron w 
formacie A4, który:

Or. en

Poprawka 58
Thomas Händel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) unika się używania terminów 
technicznych.

Or. de

Poprawka 59
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Europejski Urząd Nadzoru 
Bankowego (EUNB), Europejski Urząd 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych (EUNUiPPE) 
oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych (EUNGiPW) 
opracowują projekty standardów 
regulacyjnych w celu określenia długości i 
formatu dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje.
W regulacyjnych standardach 
technicznych uwzględnia się różne rodzaje 
produktów inwestycyjnych. Europejskie 
Urzędy Nadzoru przedkładają Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
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technicznych do dnia […] r.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 60
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i art. 
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 61
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

sporządzenia go w innym języku, jest on 
tłumaczony na jeden z tych języków.

Or. de

Poprawka 62
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 63
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Niniejszy dokument zawiera kluczowe 
informacje na temat przedmiotowego 
produktu inwestycyjnego. Nie jest to 
materiał marketingowy. Podanie tych 

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

informacji jest wymagane prawem, aby 
pomóc inwestorowi w zrozumieniu 
charakteru produktu inwestycyjnego oraz 
ryzyka i możliwości, a także kosztów 
związanych z inwestycją w ten produkt. 
Inwestorowi zaleca się zapoznanie z tym
dokumentem, aby mógł lepiej porównać 
różne produkty inwestycyjne. Dokument 
ten nie stanowi rekomendacji zakupu.
Może zaistnieć konieczność zapoznania 
się z innymi dokumentami 
uzupełniającymi, aby inwestor mógł 
podjąć świadomą decyzję o ewentualnej 
inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że dokument zawierający kluczowe informacje nie zastępuje szczegółowej 
analizy produktu inwestycyjnego i że podjęcie świadomej decyzji może wymagać zapoznania 
się z dodatkowymi, bardziej szczegółowymi dokumentami informacyjnymi.

Poprawka 64
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 65
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) zapewnienie tego, że twórca w 
przejrzysty sposób będzie informować 
klienta, za pośrednictwem co roku 
sporządzanego dokumentu, o wynikach 
produktu inwestycyjnego. Dokument ten 
zawiera ujawnione ex post wyniki 
produktu inwestycyjnego w minionym 
roku. Takie wyniki ex post są ponadto 
porównywane z innym produktem 
inwestycyjnym o porównywalnym profilu 
ryzyka. W przypadku gdy klient posiada 
kilka produktów inwestycyjnych danego 
twórcy, które są objęte niniejszym 
rozporządzeniem, wyżej wspomniane 
ujawnienie i porównanie stosuje się do 
całego portfela. Ujawnia się również 
wszelkie opłaty wpływające na dochód z 
danego produktu inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 66
Thomas Händel

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



AM\925217PL.doc 31/78 PE504.158v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(via) oraz możliwości wykupienia 
produktu inwestycyjnego.

Or. de

Poprawka 67
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

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

Or. en

Uzasadnienie

Sekcja ta została przesunięta niżej w celu zapewnienia spójności.

Poprawka 68
Thomas Händel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 69
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w części zatytułowanej „Możliwość 
utraty zainwestowanych środków” –
krótką informację na temat tego, czy 
możliwa jest strata kapitału, w tym 
informacje na temat:
(i) wszelkich zapewnionych gwarancji lub 
innych środków ochrony kapitału, a także 
ich ograniczeń;
(ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu w związku ze skreśleniem lit. c) ze względu na spójność. Informacje na 
temat ryzyka powinny pozostać w tym samym miejscu.

Poprawka 70
Thomas Händel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski” – profil ryzyka i zysku 
produktu inwestycyjnego, w tym ogólny 
wskaźnik tego profilu oraz ostrzeżenia 
dotyczące szczególnych ryzyk, które 

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

mogły nie zostać w pełni uwzględnione w 
tym ogólnym wskaźniku; opis ryzyk 
powinien być zrozumiały i jasny;

Or. de

Poprawka 71
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) w części zatytułowanej „Ryzyko i 
możliwe zyski”

(i) profil ryzyka i zysku produktu 
inwestycyjnego, w tym ogólny wskaźnik 
tego profilu, który uwzględnia również 
wpływ kosztów i który jest wyrażony jako 
orientacyjne prognozy dotyczące 
przyszłych wyników, któremu towarzyszy 
wyjaśnienie najważniejszych zagrożeń dla 
danego produktu w prostym języku;
(ii) porównanie prawdopodobnych 
przyszłych wyników produktu 
inwestycyjnego, w tym związanych z nim 
zagrożeń, z pozbawionymi ryzyka 
wartościami referencyjnymi;

Or. en

Poprawka 72
Thomas Händel

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

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów;

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów, oraz to, w jaki sposób koszty 
te wpływają na zysk;

Or. de

Poprawka 73
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów;

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów, oraz – ze względu na 
możliwość porównania – całkowite koszty 
wyrażone w wartościach pieniężnych i 
procentowych w celu wykazania wpływu 
całkowitych kosztów na inwestycję;

Or. en

Uzasadnienie

Koszty związane z produktem inwestycyjnym mogą mieć poważny wpływ na zwrot produktu 
inwestycyjnego. Konsumentom często trudno jest ocenić wpływ kosztów, kiedy są one ujęte 
procentowo. Przykład pokazujący wpływ całkowitych kosztów na inwestycję, wyrażony w 
wielkościach pieniężnych, przyczyni się do zwiększenia porównywalności, przejrzystości i 
świadomości konsumentów. Całkowite koszty powinny być wyrażone w wielkościach 
pieniężnych, aby pokazać wpływ całkowitych kosztów na inwestycję.
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Poprawka 74
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów;

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów wyrażony w wartościach 
pieniężnych, oraz stwierdzenie, że 
inwestor indywidualny powinien zwrócić 
się do osoby sprzedającej produkt 
inwestycyjny o dalsze informacje na temat 
kosztów, w tym wszelkich dodatkowych 
kosztów pobieranych przez osobę 
sprzedającą produkt inwestycyjny, które 
nie zostały wykazane w dokumencie 
zawierającym kluczowe informacje;

Or. en

Poprawka 75
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów;

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów, wraz ze wskazaniem 
terminów płatności w odniesieniu do tych 
kosztów;

Or. en



PE504.158v01-00 36/78 AM\925217PL.doc

PL

Uzasadnienie

Inwestor powinien wiedzieć, kiedy mijają terminy płatności.

Poprawka 76
Mitro Repo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów;

f) w części zatytułowanej „Koszty” –
koszty związane z inwestycją w dany 
produkt inwestycyjny, obejmujące tak 
bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 
poniesie inwestor, w tym ogólny wskaźnik 
tych kosztów i podatków oraz wszelkie 
opłaty uiszczane przez inwestora 
indywidualnego;

Or. fi

Poprawka 77
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) w części zatytułowanej „Należny 
podatek” – w stosownych przypadkach, 
informacje dotyczące systemu 
podatkowego mającego zastosowanie do 
produktu inwestycyjnego;

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy indywidualni powinni mieć świadomość obowiązującego systemu podatkowego, 
ponieważ podatki wpływają na zysk inwestora z inwestycji.
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Poprawka 78
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) w części zatytułowanej „Warunki 
zakupu produktu” – wszelkie warunki lub 
ograniczenia związane z zakupem 
produktu inwestycyjnego, w tym 
minimalna początkowa i/lub późniejsza 
kwota inwestycji;

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy indywidualni powinni zostać właściwie poinformowani o wszelkich warunkach 
zakupu produktu inwestycyjnego, takich jak minimalna wymagana kwota inwestycji 
(początkowa i późniejsza).

Poprawka 79
Thomas Händel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat 
wyników produktu inwestycyjnego w 
przeszłości;

Or. de

Poprawka 80
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat 
wyników produktu inwestycyjnego w 
przeszłości, jeśli jest to zasadne, 
uwzględniając charakter produktu, oraz 
długość okresu, dla którego istnieją dane 
historyczne, w tym wyraźne ostrzeżenie, że 
wyniki w przeszłości nie gwarantują 
przyszłych wyników inwestycji;

Or. en

Poprawka 81
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) w części zatytułowanej „Wyniki 
historyczne” – informacje na temat 
wyników produktu inwestycyjnego w 
przeszłości, jeśli jest to zasadne, 
uwzględniając charakter produktu, oraz 
długość okresu, dla którego istnieją dane 
historyczne, uzupełnione ostrzeżeniem, że 
wyniki w przeszłości nie gwarantują 
przyszłych wyników; w przypadku gdy 
produkt inwestycyjny jest powiązany z 
wartością referencyjną wyniki w tym 
zakresie również są publikowane w sposób 
umożliwiający dokonanie porównania 
między wynikami produktu 
inwestycyjnego a wynikami odnoszącymi 
się do wartości referencyjnej;

Or. en



AM\925217PL.doc 39/78 PE504.158v01-00

PL

Uzasadnienie

Inwestorów należy ostrzec, że wyniki w przeszłości nie gwarantują podobnych wyników w 
przyszłości, tak aby swojej decyzji nie opierali wyłącznie na wynikach w przeszłości. W 
przypadku gdy produkt inwestycyjny jest powiązany z wartością referencyjną powinna istnieć 
możliwość porównania wyników produktu z wartością referencyjną, tak aby inwestor miał 
lepszy pogląd na wyniki danego produktu.

Poprawka 82
Thomas Händel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) w przypadku produktów emerytalnych, 
w części zatytułowanej „Możliwe korzyści 
w momencie przejścia na emeryturę” –
prognozy możliwych przyszłych wyników, 
wyraźnie podzielone na różne scenariusze 
rozwoju, w tym tzw. „worst case”, czyli 
najgorszy możliwy scenariusz rozwoju.

Or. de

Poprawka 83
Mitro Repo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) w przypadku produktów emerytalnych, 
w części zatytułowanej „Możliwe korzyści 
w momencie przejścia na emeryturę” –
prognozy możliwych przyszłych wyników. 
W przypadku produktów emerytalnych 
inwestorzy indywidualni powinni zostać 
ponadto jednoznacznie, wyraźnie i 
dokładnie poinformowani o wszelkich 
ograniczeniach związanych z wycofaniem 
środków.
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Or. fi

Poprawka 84
Thomas Händel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) w części zatytułowanej 
„Wynagrodzenie pośrednika 
inwestycyjnego za świadczone usługi” –
zarys sposobu wypłaty i wysokości
wynagrodzenia wypłaconego 
pośrednikowi lub wynagrodzenia, które 
ma mu zostać wypłacone;

Or. de

Poprawka 85
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) w części zatytułowanej „Sposób 
składania skargi” – informacje na temat 
tego, w jaki sposób klient może złożyć 
skargę dotyczącą produktu.

Or. en

Poprawka 86
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Twórca produktu inwestycyjnego może skreślony
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uwzględnić inne informacje tylko wtedy, 
gdy są one niezbędne, aby umożliwić 
inwestorowi indywidualnemu podjęcie 
świadomej decyzji inwestycyjnej w sprawie 
danego produktu inwestycyjnego.

Or. de

Poprawka 87
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Twórca produktu inwestycyjnego może 
uwzględnić inne informacje tylko wtedy, 
gdy są one niezbędne, aby umożliwić 
inwestorowi indywidualnemu podjęcie 
świadomej decyzji inwestycyjnej w 
sprawie danego produktu inwestycyjnego.

3. Twórca produktu inwestycyjnego może 
uwzględnić inne obiektywne informacje 
tylko wtedy, gdy są one niezbędne, aby 
umożliwić inwestorowi indywidualnemu 
podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej 
w sprawie danego produktu 
inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie aktów delegowanych może stwarzać problemy pod 
względem kompatybilności z niektórymi przepisami konstytucyjnymi państw członkowskich.
Dotyczy to art. 8 ust. 3, który przewiduje uwzględnienie „innych informacji”. Możliwość 
uwzględniania „innych informacji” wiąże się z ryzykiem, że informacje, na których opierają 
się decyzje inwestycyjne, będą uregulowane w aktach delegowanych.

Poprawka 88
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
prezentowane są we wspólnym formacie, 

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, 
prezentowane są we wspólnym formacie, 
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w tym przy zastosowaniu wspólnych 
nagłówków i w ustandaryzowanej 
kolejności określonej w ust. 2, aby 
umożliwić ich porównanie z informacjami 
zawartymi w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje dla dowolnego
innego produktu inwestycyjnego. Na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje wyraźnie eksponowany jest 
wspólny symbol pozwalający odróżnić go 
od innych dokumentów.

w tym przy zastosowaniu wspólnych 
nagłówków i w ustandaryzowanej 
kolejności określonej w ust. 2, aby 
umożliwić ich porównanie z informacjami 
zawartymi w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje dla dowolnego 
innego produktu inwestycyjnego. Na 
dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje wyraźnie eksponowany jest 
wspólny symbol pozwalający odróżnić go 
od innych dokumentów; informacje 
negatywne zasadniczo przedstawia się w 
zdaniach zamkniętych przed informacjami 
pozytywnymi; cenniki oraz skróty pojęć są 
zabronione.

Or. de

Poprawka 89
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości. Komisja 
proponuje ponadto system „sygnalizacji 
świetlnej”, który ułatwia klasyfikowanie i 
szeregowanie produktów inwestycyjnych 
według kategorii produktów obarczonych 
wysokim ryzykiem, obarczonych ryzykiem 
i obarczonych mniejszym ryzykiem.

Or. de

Poprawka 90
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie art. 23, 
określających szczegóły prezentacji oraz 
szczegółową treść każdego elementu 
informacji, o których mowa w ust. 2, 
prezentację i szczegółową treść innych 
informacji, które twórca produktu może 
zawrzeć w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje, o których mowa w 
ust. 3, oraz szczegóły wspólnego formatu i 
wspólnego symbolu, o których mowa w 
ust. 4. Ogólny wskaźnik ryzyka i zysku, o 
którym mowa w ust. 2 lit. e) ppkt (i), 
uwzględnia długoterminowy wpływ 
kosztów oraz możliwe przyszłe wyniki.
Opracowuje się go w celu umożliwienia 
inwestorom dokonywania jasnego 
porównania ryzyka związanego z 
poszczególnymi produktami. Ma on na 
celu wyjaśnienie, że osiągnięcie większego 
zysku wiąże się podjęciem większego 
ryzyka. Porównanie, o którym mowa w 
ust. 2 lit. e) ppkt (ii), ma na celu pomóc 
inwestorom w zrozumieniu tego, w jaki 
sposób podjęcie większego ryzyka wpływa 
na zwiększenie zysku produktu 
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inwestycyjnego. Pozbawioną ryzyka 
wartość referencyjną określa się 
natomiast w sposób zrozumiały dla 
inwestorów indywidualnych i 
niewprowadzający ich w błąd. Ogólny 
wskaźnik kosztów, o którym mowa w ust. 2 
lit. e), wyrażony w wartościach 
pieniężnych, pokazuje, w jaki sposób 
koszty wpływają na zwrot z inwestycji, jaki 
z czasem może uzyskać inwestor. Taki 
wskaźnik obejmuje liczby, które 
inwestorzy indywidualni mogą 
wykorzystywać do porównywania 
produktów. Komisja uwzględnia 
informacje ujawniane inwestorom 
indywidualnym przez osobę sprzedającą 
produkt inwestycyjny, dotyczące kosztów, 
o których mowa w [dyrektywie w sprawie 
rynków instrumentów finansowych] i w 
[dyrektywie w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego], w celu zapewnienia 
spójności informacji dotyczących kosztów 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje z innymi 
ujawnionymi informacjami oraz w celu 
zapewnienia tego, że informacje dotyczące 
kosztów są wyczerpujące i jasno wskazują 
inwestorowi indywidualnemu ogólny 
wpływ kosztów. Komisja bierze pod uwagę 
różnice między produktami 
inwestycyjnymi i możliwościami 
inwestorów indywidualnych, a także cechy 
produktów inwestycyjnych, które 
umożliwiają inwestorowi indywidualnemu 
dokonanie wyboru między różnymi 
bazowymi instrumentami inwestycyjnymi 
lub innymi alternatywami, które oferuje 
dany produkt, w tym to, czy wybór ten 
może zostać dokonany w różnych 
momentach lub zmieniony w przyszłości.

Or. en

Poprawka 91
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Art. 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie aktów delegowanych może stwarzać problemy pod 
względem kompatybilności z niektórymi przepisami konstytucyjnymi państw członkowskich.
Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących 
„innych obiektywnych informacji”. Aby umożliwić przemysłowi i Europejskim Urzędom 
Nadzoru szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, lepszym rozwiązaniem jest wspólne 
opracowanie regulacyjnych standardów technicznych przez trzy Europejskie Urzędy Nadzoru, 
aniżeli uprawnienie Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 92
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, 
zgodnie z art. 23, aktów delegowanych 
określających szczegółowe przepisy
dotyczące przeglądu informacji zawartych 
w dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje i zmiany tego dokumentu, w 
zakresie:

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, 
zgodnie z art. 23, standardów 
technicznych określających szczegółowe 
przepisy dotyczące przeglądu informacji 
zawartych w dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje i zmiany tego 
dokumentu, w zakresie:

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić odpowiednią elastyczność i umożliwić przemysłowi i Europejskim Urzędom 
Nadzoru szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, lepszym rozwiązaniem jest wspólne 
opracowanie regulacyjnych standardów technicznych przez trzy Europejskie Urzędy Nadzoru, 
aniżeli uprawnienie Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 93
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 94
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Inwestorowi indywidualnemu, który 
przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej 
oparł się na dokumencie zawierającym
kluczowe informacje, który nie spełnia 
wymogów określonych w art. 6, 7 i 8, 
przysługuje prawo dochodzenia od twórcy 
produktu inwestycyjnego odszkodowania z 
tytułu wszelkich strat finansowych 
poniesionych w wyniku niespełnienia tych 
wymogów przez twórcę produktu 
inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Przeformułowanie w celu doprecyzowania. Musi istnieć bezpośredni związek między stratą a 
niespełnieniem wymogów, o których mowa w art. 6, 7 i 8.

Poprawka 95
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku sporządzenia przez twórcę 
produktu inwestycyjnego dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, który 
nie spełnia wymogów określonych w art. 
6, 7 i 8, na którym inwestor indywidualny 
oparł się przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej, temu inwestorowi 

1. Kluczowe informacje dla inwestorów 
stanowią informacje udzielane przed 
zawarciem umowy. Są one uczciwe, jasne 
i niewprowadzające w błąd. Są one spójne 
z odpowiednimi częściami prospektu 
emisyjnego. W przypadku gdy istnieją 
wiążące dokumenty związane z umową 
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indywidualnemu przysługuje prawo 
dochodzenia od twórcy produktu 
inwestycyjnego odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez siebie straty w wyniku 
skorzystania z dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje.

dokument zawierający kluczowe 
informacje musi być spójny z tymi 
dokumentami.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do norm dotyczących dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla 
inwestorów określonych w dyrektywie w sprawie UCITS (2009/65/WE). Regulacja ciężaru 
dowodu powinna odpowiadać regulacji ciężaru dowodu w art. 79 ust. 2 dyrektywy w sprawie 
UCITS 4. Należy przeprowadzić szczegółową analizę skutków konkretnego ciężaru dowodu w 
celu odzwierciedlenia również potencjalnego wpływu na koszty, jakie ma ponieść inwestor 
indywidualny.

Poprawka 96
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie zapewniają to, że 
nikt nie ponosi odpowiedzialności 
cywilnej wyłącznie na podstawie 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, w tym jego tłumaczenia, chyba 
że wprowadza on w błąd, jest 
nieprawdziwy lub niezgodny z innymi 
wiążącymi dokumentami związanymi z 
umową, które uznaje się za będące pod 
kontrolą twórcy produktu. Dokument 
zawierający kluczowe informacje zawiera 
wyraźne ostrzeżenie w tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do norm dotyczących dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla 
inwestorów określonych w dyrektywie w sprawie UCITS (2009/65/WE). Odpowiedzialność 
cywilną określoną w przedmiotowym rozporządzeniu należy dostosować do art. 79 ust. 2 
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dyrektywy UCITS 4. Sformułowanie to powinno być w jak najszerszym zakresie w pełni 
zharmonizowane z niektórymi dostosowaniami z art. 79 ust. 2.

Poprawka 97
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku powstania wobec
inwestora indywidualnego straty podczas 
wykorzystywania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje twórca 
produktu inwestycyjnego musi udowodnić,
że dokument zawierający kluczowe 
informacje został sporządzony zgodnie z 
art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 98
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 99
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie zapewniają 
mechanizm odpowiedzialności cywilnej na 
podstawie kluczowych informacji dla 
inwestorów, w tym ich tłumaczenia, jeśli 
wprowadzają one w błąd, są nieprawdziwe 
lub niezgodne z cechami bazowego 
produktu inwestycyjnego. Kluczowe 
informacje dla inwestorów zawierają 
wyraźne ostrzeżenie w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 100
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
inwestorom indywidualnym przekazuje im 
dokument zawierający kluczowe 
informacje z należytym wyprzedzeniem i w 
możliwy do udowodnienia sposób przed 
zawarciem transakcji, której przedmiotem 
jest produkt inwestycyjny, przy czym 
ciężar dowodu spełnienia tego warunku 
spoczywa na twórcy produktu 
inwestycyjnego.

Or. de

Poprawka 101
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 102
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. de
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Poprawka 103
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy indywidualni powinni być informowani niezależnie od środków komunikacji 
wykorzystanych do zawarcia transakcji. Po zawarciu transakcji dokument zawierający 
kluczowe informacje staje się bezużyteczny, ponieważ wybór został już dokonany.

Poprawka 104
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i w 
przypadku gdy inwestor indywidualny do 
zawarcia transakcji wykorzystuje środki 
porozumiewania się na odległość osoba 
sprzedająca produkt inwestycyjny może 
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przekazać inwestorowi indywidualnemu 
dokument zawierający kluczowe 
informacje tuż po zawarciu transakcji, w 
sytuacji gdy:
(i) inwestor indywidualny zwrócił się o 
dokument zawierający kluczowe 
informacje w formie papierowej oraz
(ii) dokument zawierający kluczowe 
informacje został przekazany inwestorowi 
indywidualnemu na innym trwałym 
nośniku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 
lit. b), przed zawarciem transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić elastyczność w celu ułatwienia zawierania transakcji w momencie 
wybranym przez inwestora indywidualnego. Wykorzystywane środki komunikacji nie powinny 
prowadzić do tego, że inwestor straci okazję do realizacji inwestycji. Jeśli inwestor 
indywidualny chce otrzymać dokument zawierający kluczowe informacje w formie 
papierowej, nie powinno to uniemożliwiać mu zawarcia transakcji, o ile dokument 
zawierający kluczowe informacje zostanie przekazany za pośrednictwem innych środków 
elektronicznych przed zawarciem transakcji.

Poprawka 105
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 23 
określających:

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 23 
określających warunki spełnienia wymogu 
przekazania dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje z należytym 
wyprzedzeniem określonego w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana struktury tekstu w związku ze skreśleniem ust. 2 i lit. b) w tym ustępie.
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Poprawka 106
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 23 
określających:

4. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
(EUNB), Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (EUNUiPPE) oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych (EUNGiPW) 
wspólnie opracowują standardy 
techniczne zgodnie z art. 23 określające:

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić odpowiednią elastyczność i umożliwić przemysłowi i Europejskim Urzędom 
Nadzoru szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, lepszym rozwiązaniem jest wspólne 
opracowanie regulacyjnych standardów technicznych przez trzy Europejskie Urzędy Nadzoru, 
aniżeli uprawnienie Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 107
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sposób i termin przekazania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
zgodnie z ust. 2.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie zgodnie ze skreśleniem ust. 2.
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Poprawka 108
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sposób i termin przekazania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
zgodnie z ust. 2.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana struktury tekstu w związku ze skreśleniem ust. 2 i lit. b) w tym ustępie.

Poprawka 109
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 10–14 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010, art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i art. 
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 110
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje nieodpłatnie.

1. Osoba doradzająca na temat produktu 
inwestycyjnego lub sprzedająca produkt 
inwestycyjny przekazuje inwestorom 
indywidualnym dokument zawierający 
kluczowe informacje nieodpłatnie.

Or. en

Poprawka 111
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje na jednym z następujących 
nośników informacji:

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje na jednym z następujących 
nośników informacji, do których 
inwestorzy indywidualni mają faktyczny 
dostęp:

Or. de

Poprawka 112
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje na jednym z następujących 
nośników informacji:

2. Osoba doradzająca na temat produktu 
inwestycyjnego lub sprzedająca produkt 
inwestycyjny przekazuje inwestorom 
indywidualnym dokument zawierający 
kluczowe informacje na jednym z 
następujących nośników informacji:
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Or. en

Poprawka 113
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przekazania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje na 
trwałym nośniku informacji innym niż 
papier albo za pośrednictwem strony 
internetowej, na żądanie inwestora 
indywidualnego przekazuje się mu jednak 
nieodpłatnie papierową kopię tego 
dokumentu.

skreślony

Or. en

Poprawka 114
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 115
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Twórca produktu inwestycyjnego oraz 
dystrybutor ustanawiają odpowiednie 
procedury i mechanizmy, które 
gwarantują: (i) inwestorowi 
indywidualnemu skuteczny sposób 
złożenia skargi przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego; (ii) inwestorowi 
indywidualnemu, który złożył skargę w 
odniesieniu do dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje, otrzymanie 
merytorycznej odpowiedzi w odpowiednio 
krótkim terminie i w należyty sposób; oraz 
(iii) inwestorowi indywidualnemu również 
dostęp do skutecznych procedur 
dochodzenia roszczeń w przypadku 
sporów transgranicznych, w szczególności 
w przypadku gdy twórca produktu 
inwestycyjnego ma siedzibę w innym 
państwie członkowskim lub w państwie 
trzecim.

Or. en

Poprawka 116
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Twórca produktu inwestycyjnego i/lub 
osoba sprzedająca produkty inwestycyjne 
informują inwestorów indywidualnych o 
wszelkich procedurach alternatywnego 
rozstrzygania sporów, do których mają 
dostęp zgodnie z dyrektywą .../2013 
[wstawić numer] Parlamentu 
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Europejskiego i Rady w sprawie 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów konsumenckich.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy indywidualni powinni zostać poinformowani o mechanizmach dochodzenia 
roszczeń, do których mają dostęp, tak aby mogli z nich skorzystać.

Poprawka 117
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 skreślony
1. W przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkty inwestycyjne, w 
odniesieniu do sporu dotyczącego praw i 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne uczestniczy w tej 
procedurze, pod warunkiem że procedura 
ta spełnia następujące wymogi:
a) procedura skutkuje wydaniem decyzji, 
które nie są wiążące;
b) bieg terminu do wniesienia sporu do 
sądu ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury alternatywnego rozstrzygania 
sporów;
c) bieg terminu przedawnienia roszczenia 
ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury;
d) procedura jest bezpłatna lub wiąże się z 
umiarkowanymi kosztami, co zostało 
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określone w przepisach krajowych;
e) środki elektroniczne nie stanowią 
jedynych środków, za których 
pośrednictwem strony mogą uzyskać 
dostęp do procedury;
f) w wyjątkowych przypadkach, w których 
wymaga tego pilny charakter danej 
sytuacji, możliwe jest zastosowanie 
środków tymczasowych.
2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o podmiotach kompetentnych do 
prowadzenia procedur, o których mowa w 
ust. 1, w terminie do dnia [wpisać 
konkretną datę – 6 miesięcy od daty 
wejścia w życie/daty rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia] r.
Państwa członkowskie niezwłocznie 
powiadamiają Komisję o każdej 
późniejszej zmianie dotyczącej tych 
podmiotów.
3. Podmioty kompetentne do prowadzenia 
procedur, o których mowa w ust. 1, 
współpracują ze sobą przy rozstrzyganiu 
sporów transgranicznych wynikających w 
związku z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura alternatywnego rozstrzygania sporów nie powinna być oddzielnie uregulowana w 
przedmiotowym wniosku. W przypadku zachowania procedury alternatywnego rozstrzygania 
sporów w przedmiotowym wniosku sugeruję zawrzeć odniesienie do dyrektywy ADR (COM 
[2011] 793 final) lub przynajmniej kontrolować to, aby wynik procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów określonej w przedmiotowym wniosku był zgodny z wynikiem 
trwających negocjacji w sprawie dyrektywy ADR.

Poprawka 118
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Wspólne alternatywne metody 

rozstrzygania sporów
Państwa członkowskie mogą utrzymać lub 
wprowadzić alternatywne procedury 
rozstrzygania jednocześnie identycznych 
lub podobnych sporów między twórcą a 
osobą sprzedającą produkty inwestycyjne i 
kilkoma inwestorami indywidualnymi.
Alternatywne systemy rozstrzygania 
sporów zarówno w przypadku 
indywidualnych, jak i zbiorowych skarg i 
roszczeń są procedurami uzupełniającymi, 
a nie wzajemnie się wykluczającymi.

Or. en

Poprawka 119
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15b
Informacje na temat alternatywnych 

metod rozstrzygania sporów
1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
twórca produktu inwestycyjnego lub 
osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
poinformowali inwestora indywidualnego 
o podmiotach zajmujących się 
alternatywnym rozstrzyganiem sporów, 
które są dla niego właściwe i które są 
właściwe dla rozstrzygania ewentualnych 
sporów między nimi a inwestorem 
indywidualnymi. Państwa członkowskie 
określają również, czy zobowiązują się lub 
są zobowiązane do korzystania z tych 
podmiotów na potrzeby rozstrzygania 
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sporów z inwestorami indywidualnymi.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
należy udostępniać w sposób jasny, 
zrozumiały i łatwo dostępny na stronie 
internetowej przedsiębiorcy, jeśli ona 
istnieje, i, w stosownych przypadkach, 
w ogólnych warunkach umów sprzedaży 
towarów lub świadczenia usług między 
przedsiębiorcą a konsumentem.
3. Państwa członkowskie zapewniają to, że 
w przypadku gdy spór między inwestorem 
indywidualnym a twórcą produktu 
inwestycyjnego lub osobą sprzedającą 
produkt inwestycyjny na swoim terytorium 
nie zostanie rozstrzygnięty w ramach 
skargi złożonej bezpośrednio przez 
inwestora indywidualnego twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkt inwestycyjny, twórca 
produktu inwestycyjnego lub osoba 
sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorowi indywidualnemu 
informacje, o których mowa w ust. 1, i 
określa w nich, czy skorzysta z właściwych 
podmiotów zajmujących się 
alternatywnym rozstrzyganiem sporów w 
celu rozstrzygnięcia sporu. Informacje te 
przekazuje się w formie papierowej lub na 
innym trwałym nośniku.

Or. en

Poprawka 120
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 

1. Państwa członkowskie zapewniają to, że 
w przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
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sprzedającej produkty inwestycyjne, w 
odniesieniu do sporu dotyczącego praw i 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne uczestniczy w tej 
procedurze, pod warunkiem że procedura 
ta spełnia następujące wymogi:

produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkty inwestycyjne, w 
odniesieniu do sporu dotyczącego praw i 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne uczestniczy w tej 
procedurze, pod warunkiem że procedura 
ta spełnia następujące wymogi:

Or. en

Poprawka 121
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkty inwestycyjne, w 
odniesieniu do sporu dotyczącego praw i
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne uczestniczy w tej 
procedurze, pod warunkiem że procedura 
ta spełnia następujące wymogi:

1. Państwa członkowskie zapewniają to, że 
w przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkty inwestycyjne, w 
odniesieniu do sporu dotyczącego 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje i bazowych produktów 
inwestycyjnych, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne uczestniczy w tej 
procedurze, pod warunkiem że procedura 
ta spełnia następujące wymogi:

Or. en

Poprawka 122
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkty inwestycyjne, w 
odniesieniu do sporu dotyczącego praw i 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne uczestniczy w tej 
procedurze, pod warunkiem że procedura 
ta spełnia następujące wymogi:

1. W przypadku wszczęcia przez inwestora 
indywidualnego określonej w prawie 
krajowym procedury alternatywnego 
rozstrzygania sporów przeciwko twórcy 
produktu inwestycyjnego lub osobie 
sprzedającej produkty inwestycyjne, w 
odniesieniu do sporu dotyczącego praw i 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, twórca produktu 
inwestycyjnego lub osoba sprzedająca 
produkty inwestycyjne może uczestniczyć 
lub uczestniczy w tej procedurze zgodnie z 
zasadami określonymi w dyrektywie [...] w 
sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów.

Or. en

Poprawka 123
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 124
Pier Antonio Panzeri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) procedura skutkuje wydaniem decyzji, 
które mogą być wiążące dla twórcy oraz 
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dla osoby dokonującej sprzedaży 
produktów inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka 125
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) bieg terminu do wniesienia sporu do 
sądu ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury alternatywnego rozstrzygania 
sporów;

skreślona

Or. en

Poprawka 126
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) bieg terminu przedawnienia roszczenia 
ulega zawieszeniu na czas trwania 
procedury;

skreślona

Or. en

Poprawka 127
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) procedura jest bezpłatna lub wiąże się z 
umiarkowanymi kosztami, co zostało 
określone w przepisach krajowych;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg ten nie ma żadnego związku z prawem do wniesienia powództwa do sądu, o czym jest 
mowa w punkcie 22 preambuły. Niepotrzebne wymogi jedynie utrudnią udział twórców 
produktów inwestycyjnych lub osób sprzedających takie produkty w procedurach ADR 
wszczętych przez inwestorów indywidualnych. Należy zatem skreślić ten wymóg.

Poprawka 128
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) procedura jest bezpłatna lub wiąże się z 
umiarkowanymi kosztami, co zostało 
określone w przepisach krajowych;

skreślona

Or. en

Poprawka 129
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) procedura jest bezpłatna lub wiąże się z 
umiarkowanymi kosztami, co zostało 
określone w przepisach krajowych;

d) procedura jest bezpłatna lub dostępna 
po cenie nominalnej;

Or. en
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Poprawka 130
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki elektroniczne nie stanowią 
jedynych środków, za których 
pośrednictwem strony mogą uzyskać 
dostęp do procedury;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg ten nie ma żadnego związku z prawem do wniesienia powództwa do sądu, o czym jest 
mowa w punkcie 22 preambuły. Niepotrzebne wymogi jedynie utrudnią udział twórców 
produktów inwestycyjnych lub osób sprzedających takie produkty w procedurach ADR 
wszczętych przez inwestorów indywidualnych. Należy zatem skreślić ten wymóg.

Poprawka 131
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki elektroniczne nie stanowią 
jedynych środków, za których 
pośrednictwem strony mogą uzyskać 
dostęp do procedury;

skreślona

Or. en

Poprawka 132
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki elektroniczne nie stanowią 
jedynych środków, za których 
pośrednictwem strony mogą uzyskać 
dostęp do procedury;

e) środki elektroniczne są dodatkowymi 
środkami, za których pośrednictwem 
strony mogą uzyskać dostęp do procedury;

Or. en

Poprawka 133
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w wyjątkowych przypadkach, w których 
wymaga tego pilny charakter danej 
sytuacji, możliwe jest zastosowanie 
środków tymczasowych.

skreślona

Or. en

Poprawka 134
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w wyjątkowych przypadkach, w których 
wymaga tego pilny charakter danej 
sytuacji, możliwe jest zastosowanie 
środków tymczasowych.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg ten nie ma żadnego związku z prawem do wniesienia powództwa do sądu, o czym jest 
mowa w punkcie 22 preambuły. Niepotrzebne wymogi jedynie utrudnią udział twórców 
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produktów inwestycyjnych lub osób sprzedających takie produkty w procedurach ADR 
wszczętych przez inwestorów indywidualnych. Należy zatem skreślić ten wymóg.

Poprawka 135
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w wyjątkowych przypadkach, w których 
wymaga tego pilny charakter danej 
sytuacji, możliwe jest zastosowanie 
środków tymczasowych.

skreślona

Or. en

Poprawka 136
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie właściwych, przejrzystych, 
skutecznych, bezstronnych, niezależnych, 
szybkich i uczciwych procedur 
dochodzenia roszczeń w ramach 
alternatywnego rozstrzygania sporów 
między twórcą produktu inwestycyjnego, 
sprzedawcą a inwestorami 
indywidualnymi.
Państwa członkowskie zapewniają 
ponadto uczestnictwo wszystkich twórców 
produktów inwestycyjnych i sprzedawców 
w procedurach alternatywnego 
pozasądowego rozstrzygania sporów.

Or. en
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Poprawka 137
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają to, 
że podmioty zajmujące się alternatywnym 
rozstrzyganiem sporów mogą określać 
wcześniej zdefiniowane limity pieniężne w 
celu ograniczenia dostępu do procedur 
alternatywnego rozstrzygania sporów, 
przy czym limity te nie powinny być 
określane na takim poziomie, który 
znacznie utrudnia konsumentom dostęp 
do rozpatrywania skarg przez podmioty 
zajmujące się alternatywnym 
rozstrzyganiem sporów.

Or. en

Poprawka 138
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie ułatwiają 
inwestorom indywidualnym dostęp do 
procedur alternatywnego rozstrzygania 
sporów oraz zapewniają to, że spory z 
udziałem twórców i osób sprzedających 
produkty inwestycyjne mających siedzibę 
na ich terytorium mogą być przekazywane 
do podmiotu zajmującego się 
alternatywnym rozstrzyganiem sporów.

Or. en
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Poprawka 139
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ostrzeżenia podawanego do publicznej 
wiadomości, wskazującego tożsamość 
odpowiedzialnej osoby i charakter 
naruszenia;

c) ostrzeżenia podawanego do publicznej 
wiadomości, wskazującego tożsamość 
odpowiedzialnej osoby prawnej i charakter 
naruszenia;

Or. en

Poprawka 140
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stopień odpowiedzialności 
odpowiedzialnej osoby;

b) stopień odpowiedzialności 
odpowiedzialnej osoby prawnej;

Or. en

Poprawka 141
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) gotowość do współpracy osoby 
odpowiedzialnej za naruszenie;

d) gotowość do współpracy osoby prawnej 
odpowiedzialnej za naruszenie;

Or. en
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Poprawka 142
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uprzednie naruszenia popełnione przez 
odpowiedzialną osobę.

e) uprzednie naruszenia popełnione przez 
odpowiedzialną osobę prawną.

Or. en

Poprawka 143
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia standardów technicznych
podlega warunkom określonym w 
niniejszym artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić odpowiednią elastyczność i umożliwić przemysłowi i Europejskim Urzędom 
Nadzoru szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, lepszym rozwiązaniem jest wspólne 
opracowanie regulacyjnych standardów technicznych przez trzy Europejskie Urzędy Nadzoru, 
aniżeli uprawnienie Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 144
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 2. Uprawnienia do przyjęcia standardów 



AM\925217PL.doc 73/78 PE504.158v01-00

PL

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić odpowiednią elastyczność i umożliwić przemysłowi i Europejskim Urzędom 
Nadzoru szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, lepszym rozwiązaniem jest wspólne 
opracowanie regulacyjnych standardów technicznych przez trzy Europejskie Urzędy Nadzoru, 
aniżeli uprawnienie Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 145
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zapewnić odpowiednią elastyczność i umożliwić przemysłowi i Europejskim Urzędom 
Nadzoru szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, lepszym rozwiązaniem jest wspólne 
opracowanie regulacyjnych standardów technicznych przez trzy Europejskie Urzędy Nadzoru, 
aniżeli uprawnienie Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 146
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

4. Niezwłocznie po przyjęciu standardów 
technicznych Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić odpowiednią elastyczność i umożliwić przemysłowi i Europejskim Urzędom 
Nadzoru szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, lepszym rozwiązaniem jest wspólne 
opracowanie regulacyjnych standardów technicznych przez trzy Europejskie Urzędy Nadzoru, 
aniżeli uprawnienie Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 147
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 5, art. 10 ust. 2 i art. 
12 ust. 4 wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 

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

zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa 
miesiące] z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić odpowiednią elastyczność i umożliwić przemysłowi i Europejskim Urzędom 
Nadzoru szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, lepszym rozwiązaniem jest wspólne 
opracowanie regulacyjnych standardów technicznych przez trzy Europejskie Urzędy Nadzoru, 
aniżeli uprawnienie Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 148
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwo członkowskie 
stosuje przepisy dotyczące formatu i treści 
dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje, określone w art. 78–81 
dyrektywy 2009/65/WE, w odniesieniu do 
funduszy niebędących przedsiębiorstwami 
zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe oferowanych 
inwestorom indywidualnym wyłączenie, o 
którym mowa w ust. 1, stosuje się do 
spółek zarządzających, spółek 
inwestycyjnych i osób sprzedających 
jednostki UCITS inwestorom 
indywidualnym lub osób doradzających w 
tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość objęcia okresem przejściowym również 
funduszy niebędących przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe, które to fundusze na szczeblu krajowym podlegają obecnie wymogom w zakresie 
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kluczowych informacji dla inwestorów, sformułowanym w dyrektywie UCITS 4. Przyczyniłoby 
się to do promowania równych szans między produktami inwestycyjnymi.

Poprawka 149
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spółki zarządzające i spółki inwestycyjne 
określone w art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 
2011/61/UE oraz osoby sprzedające 
jednostki AFI zdefiniowane w art. 4 ust. 1 
lit. a) tej dyrektywy są zwolnione ze 
zobowiązań określonych w niniejszym 
rozporządzeniu, pod warunkiem że 
przedstawią one dokument zawierający 
kluczowe informacje dla inwestorów na 
mocy prawa krajowego zgodnie z art. 78 
dyrektywy 2009/65/WE lub odnośnych 
przepisów prawa krajowego do [Dz.U.:
proszę wstawić datę przypadającą pięć lat 
po wejściu rozporządzenia w życie] r.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele państw członkowskich rozszerzyło normy dotyczące dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje na temat UCITS o inne otwarte detaliczne fundusze inwestycyjne uregulowane na 
szczeblu krajowym. Takie fundusze również powinny móc korzystać z tymczasowego 
wyłączenia z przedmiotowego zakresu, ponieważ osoby inwestujące w te fundusze dopiero co 
zostały poinformowane o nowym dokumencie i zarządzający alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi – tak samo jak spółki zarządzające UCITS – musieli już ponieść koszty 
związane z wdrożeniem dokumentu zawierającego kluczowe informacje.

Poprawka 150
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W terminie czterech lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje jego przeglądu. Przegląd ten 
obejmuje ogólną analizę praktycznego 
stosowania przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu z należytym 
uwzględnieniem zmian na rynku 
produktów inwestycyjnych dla inwestorów 
indywidualnych. W odniesieniu do UCITS 
zdefiniowanych w art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2009/65/WE, w ramach przeglądu ocenia 
się, czy należy przedłużyć okres 
obowiązywania przepisów przejściowych 
ustanowionych w art. 24 niniejszego 
rozporządzenia, czy też – po określeniu 
wszelkich koniecznych dostosowań –
przepisy dotyczące kluczowych informacji 
dla inwestorów ustanowione w dyrektywie 
2009/65/WE mogłyby zostać zastąpione 
przepisami dotyczącymi dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje 
przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu 
lub uznane za równoważne tym przepisom. 
W ramach tego przeglądu rozpatruje się 
również kwestię ewentualnego 
rozszerzenia zakresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia na inne 
produkty finansowe, w tym produkty 
podlegające dyrektywie 2003/71/WE i 
wszelkie inne produkty inwestycyjne i 
oszczędnościowe.

Or. en

Uzasadnienie

Klauzula przeglądowa przedmiotowego rozporządzenia powinna również zawierać przegląd 
zakresu jego stosowania na inne detaliczne produkty finansowe, w tym na inwestycje 
„nierozpakowane” i wszystkie rodzaje produktów oszczędnościowych.

Poprawka 151
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [dwa lata po jego wejściu w życie] r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [rok po jego wejściu w życie] r.

Or. de


