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Amendamentul 26
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 27
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice tuturor produselor, indiferent de 
forma sau structura lor, create de sectorul 
serviciilor financiare pentru a oferi 
oportunități de investiții investitorilor de 
retail, dacă randamentul oferit 
investitorului depinde de performanța 
unuia sau mai multor active sau valori de 
referință. Ar trebui incluse așadar produse 
de investiții precum fondurile de investiții, 
polițele de asigurare de viață cu un element 
investițional și produsele structurate de 
retail.

Or. de

Amendamentul 28
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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private trebuie incluse în domeniul de 
aplicare al regulamentului, deoarece ele 
sunt adesea în concurență cu celelalte 
produse acoperite de prezentul 
regulament și sunt distribuite în mod 
similar investitorilor de retail.

Or. en

Amendamentul 29
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 30
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Creatorii produselor de investiții –
administratori de fonduri, societăți de 
asigurare, emitenți de valori mobiliare, 
instituții de credit sau firme de investiții –
sunt cei care trebuie să elaboreze 
documentul cu informații cheie despre 
produsele de investiții pe care le creează, 
deoarece sunt cei mai în măsură să 
cunoască produsul și sunt responsabili de 
acesta. Documentul trebuie elaborat de 
creatorul produsului de investiții înainte ca 
produsul să fie oferit spre vânzare 
investitorilor de retail. Cu toate acestea, 

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

atunci când un produs nu este vândut 
investitorilor de retail, nu este necesară 
elaborarea unui document cu informații-
cheie, iar atunci când elaborarea unui 
asemenea document nu este practică pentru 
creatorul produsului de investiții, această 
sarcină poate fi delegată altor persoane. 
Pentru a asigura difuzarea și 
disponibilitatea pe scară largă a 
documentelor cu informații-cheie, 
prezentul regulament ar trebui să permită 
publicarea acestora de către creatorii de 
produse de investiții prin intermediul unui 
site internet, la alegerea lor, și a unui site 
central creat de BCE și de autoritatea 
națională de supraveghere competentă.

Or. de

Amendamentul 31
Mitro Repo

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

documentul cu informații-cheie ca atare, 
fără a consulta alte informații. Importanța 
documentului cu informații-cheie ar 
trebui, de asemenea, să fie plasată în 
centrul atenției investitorilor de retail, 
astfel încât regulamentul să aibă un efect.

Or. fi

Amendamentul 32
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 33
Mitro Repo

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fi

Amendamentul 34
Cristian Silviu Bușoi
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Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 35
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Având în vedere că, în general, 
investitorii de retail nu cunosc în 
profunzime procedurile interne ale 
creatorilor de produse de retail, sarcina 

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

probei ar trebui inversată. Creatorul 
produsului este cel care trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații-
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
prezentul regulament.

Or. de

Amendamentul 36
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Pentru ca investitorul de retail să poată 
lua o decizie de investiție în cunoștință de 
cauză, persoanele care vând produse de 
investiții ar trebui să aibă obligația de a 
furniza documentul cu informații-cheie cu 
suficient timp înainte de încheierea unei 
tranzacții. Această cerință ar trebui să se 
aplice indiferent de locul și de modul de 
desfășurare a unei tranzacții. Persoanele 
care vând produse de investiții sunt atât 
distribuitorii, cât și creatorii produselor de 
investiții, dacă aceștia decid să vândă ei 
înșiși produsul direct către investitorii de 
retail. Prezentul regulament nu aduce 
atingere Directivei 2002/65/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului.
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informații cheie. Prezentul regulament nu 
aduce atingere Directivei 2002/65/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

Or. de

Amendamentul 37
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PE504.158v01-00 14/74 AM\925217RO.doc

RO
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Amendamentul 38
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 39
Mitro Repo
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Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Pentru a asigura încrederea 
investitorilor de retail în produsele de 
investiții, ar trebui prevăzută obligația 
instituirii unor proceduri interne adecvate 
pentru ca investitorii de retail să primească 
de la creatorul produsului de investiții un 
răspuns pe fond la reclamațiile lor, răspuns 
care ar trebui oferit într-o perioadă 
rezonabilă de timp și în scris.
Răspunsurile ar trebui transmise 
investitorilor de retail în aceeași limbă în 
care a fost redactată reclamația.

Or. fi

Amendamentul 40
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) Procedurile de soluționare alternativă 
a litigiilor permit soluționarea conflictelor 
mai rapid și cu mai puține costuri decât în 
instanță, reducând volumul de lucru al 
sistemului judiciar. Din acest motiv, statele 
membre asigură instituirea unor 
proceduri de despăgubire adecvate, 
transparente, efective, imparțiale, 
independente, rapide și echitabile, pentru 
soluționarea alternativă a litigiilor dintre 
creatorul produsului de investiții, 
persoana care îl vinde și investitorii de 
retail; Acest lucru va garanta că, în cazul 
în care un investitor de retail inițiază o 
procedură de soluționare alternativă a 
litigiilor împotriva creatorilor de produse 
de investiții și a persoanelor care vând 
produsele de investiții, fiind vizat un 
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litigiu asociat cu documentul cu 
informații-cheie și produsele de investiții 
suport, este recomandabil ca creatorii de 
produse de investiții și persoanele care le 
vând pe acestea să participe la procedura 
respectivă. Mai exact, procedurile de 
soluționare alternativă a litigiilor nu ar 
trebui să încalce drepturile părților la 
aceste proceduri de a înainta acțiuni în 
instanță.

Or. en

Amendamentul 41
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Investitorii de retail ar trebui să fie 
informați în mod corespunzător cu privire 
la entitățile de soluționare alternativă a 
litigiilor care îi reglementează și care sunt 
competente să se ocupe de potențialele 
litigii cu investitorii de retail.

Or. en

Amendamentul 42
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Considerentul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) O serie de investitori existenți de 
retail ar putea face uz de solicitările 
colective de soluționare alternativă a 
litigiilor și de mecanismul de redresare 
pentru a asigura în mod adecvat protecția 
consumatorilor și pentru a garanta buna 
funcționare a pieței de servicii financiare 
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cu amănuntul.

Or. en

Amendamentul 43
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 44
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul nu se aplică însă
produselor următoare:

eliminat

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

Or. de

Amendamentul 45
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În multe state membre există diferite tipuri de sisteme de pensii care nu se află nici în sfera de 
aplicare a instituției pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) și care nu sunt nici 
private. O parte din aceste sisteme ar fi scutite în temeiul propunerii Comisiei în conformitate 
cu articolul 20 litera (f), așadar nu ar face obiectul niciunei obligații de divulgare a 
informațiilor la nivelul UE, însă alte sisteme similare nu ar fi scutite deoarece legislația 
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națională nu solicită angajatorului să presteze contribuții financiare. Este importantă 
evitarea incoerenței în interiorul Uniunii Europene.

Amendamentul 46
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul în care creatorii de produse de 
investiții care intră sub incidența 
prezentului regulament intră și sub 
incidența Directivei 2009/138/CE, ambele 
acte le sunt aplicabile. În cazul în care 
cerințele prevăzute în 
Directiva 2009/138/CE și cele prevăzute în 
prezentul regulament sunt echivalente, se 
consideră că acestea sunt respectate dacă 
cerințele prevăzute în prezentul 
regulament sunt îndeplinite.

Or. en

Justificare

A se evita duplicarea cerințelor privind informațiile.

Amendamentul 47
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 48
Olle Schmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) un client care nu este client 
profesionist astfel cum este definit în 
[articolele relevante din IMD] [...] din 
Directiva 92/2002/CE;

Or. en

Amendamentul 49
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 50
Mitro Repo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Documentul cu informații-cheie este
corect, imparțial, clar și neechivoc. 
Documentul ar trebui să permită 
compararea produselor înainte de luarea 
unei decizii de investiție.

Or. fi

Amendamentul 51
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 52
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Documentul cu informații-cheie ar trebui să funcționeze și să fie înțeles ca document 
independent, însă accesul la aceste informații suplimentare ar trebui facilitat în cazul 
investitorilor de retail care doresc mai multe informații.

Amendamentul 53
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 54
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 55
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Documentul cu informații-cheie este 
scurt, cu o dimensiune maximă de două 
pagini A4, și:

Or. de

Amendamentul 56
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 57
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Documentul cu informații-cheie este
scurt, lungimea sa nedepășind 3 pagini de 
dimensiunea A4, și:

Or. en



PE504.158v01-00 24/74 AM\925217RO.doc

RO

Amendamentul 58
Thomas Händel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) se evită utilizarea termenilor tehnici.

Or. de

Amendamentul 59
Olle Schmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritatea bancară europeană 
(ABE), Autoritatea europeană pentru 
asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) 
și Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) elaborează 
proiecte de standarde de reglementare 
care specifică lungimea și formatul 
documentului cu informații-cheie:
Proiectele de standarde tehnice de 
reglementare țin cont de diferitele tipuri 
de produse de investiții. Autoritățile 
europene de supraveghere înaintează 
Comisiei proiectele de standarde tehnice 
de reglementare până la data de […].

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 60
Olle Schmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolele 10-14 
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, la 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 și la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 61
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 62
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 63
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„Prezentul document oferă informații-cheie
referitoare la acest produs de investiții. 
Acesta nu este un material de marketing. 
Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei 
obligații legale, pentru a vă ajuta să 
înțelegeți natura acestui produs de 
investiții, riscurile la care vă expuneți și 
oportunitățile pe care le aveți investind în 
acesta, precum și costurile aferente. 
Sunteți invitat să îl citiți pentru a putea
compara mai bine diferite produse de 
investiții. Prezentul document nu 
reprezintă o recomandare de 
achiziționare. Este posibil să fie nevoie să 
consultați alte documente complementare 
pentru a lua o decizie de investiție în 
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cunoștință de cauză.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că documentul cu informații-cheie nu este un substitut pentru o 
analiză aprofundată a produsului de investiții și că o decizie în cunoștință de cauză poate 
presupune consultarea unor documente suplimentare cu informații mai detaliate.

Amendamentul 64
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 65
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) O prevedere conform căreia 
creatorul produsului informează în mod 
transparent clientul cu privire la 
performanța produsului de investiții într-
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un document anual. Respectivul 
document conține informări ex post 
referitoare la performanța produsului de 
investiții pe parcursul anului anterior. În 
plus, această performanță ex post este 
comparată cu un produs diferit de 
investiții care are un profil comparabil de 
risc. În cazul în care clientul deține mai 
multe produse de investiții provenite de la 
un anumit creator și reglementate de 
prezentul regulament, informarea și 
compararea menționate anterior se aplică 
întregului portofoliu. Toate taxele care 
afectează randamentul produselor de 
investiții vor fi, de asemenea, divulgate. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 66
Thomas Händel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 67
Cristian Silviu Bușoi

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

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

Secțiune mutată mai jos în cadrul documentului în scopul asigurării coerenței.

Amendamentul 68
Thomas Händel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 69
Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) într-o secțiune intitulată „Este posibil 
să pierd bani?”, o scurtă mențiune care să 
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precizeze dacă există posibilitatea de a 
pierde capital și care să includă
(i) garanțiile sau protecția capitalului 
oferite și eventualele limite ale acestora;
(ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare;

Or. en

Justificare

Text care corespunde eliminării literei (c) din motive de coerență. Informațiile referitoare la 
riscuri ar trebui să se afle în același loc.

Amendamentul 70
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de risc 
și de randament al produsului de investiții, 
inclusiv un indicator sintetic al acestui 
profil și avertismente în legătură cu 
eventualele riscuri specifice care pot să nu 
fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic;

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de risc 
și de randament al produsului de investiții, 
inclusiv un indicator sintetic al acestui 
profil și avertismente în legătură cu 
eventualele riscuri specifice care pot să nu 
fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic; descrierea riscurilor ar trebui să 
fie clară și inteligibilă;

Or. de

Amendamentul 71
Sirpa Pietikäinen

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

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”, profilul de risc 
și de randament al produsului de 
investiții, inclusiv un indicator sintetic al 
acestui profil și avertismente în legătură 
cu eventualele riscuri specifice care pot să 
nu fie reflectate pe deplin de indicatorul 
sintetic;

(e) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
riscurile și ce pot câștiga?”;

(i) profilul de risc și de randament al 
produsului de investiții, inclusiv un 
indicator sintetic al acestui profil care să 
reflecte și impactul costurilor și care să fie 
exprimat sub forma unor scenarii 
orientative privind performanța viitoare, 
însoțite de o explicație simplă a riscurilor-
cheie presupuse de produs;
(ii) o comparație între potențiala 
performanță viitoare a produsului de 
investiții, incluzând riscurile la adresa 
acesteia, și cea a unei valori de referință 
fără riscuri;

Or. en

Amendamentul 72
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri;

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri, precum și 
impactul acestor costuri asupra 
randamentului;

Or. de
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Amendamentul 73
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri;

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri și, din motive de 
comparabilitate, costurile totale exprimate 
în termeni monetari și procentuali, pentru 
a indica efectele costurilor totale asupra
investițiilor;

Or. en

Justificare

Costurile legate de un produs de investiții pot avea un efect serios asupra randamentului 
produsului de investiții. Deseori, consumatorii consideră că evaluarea efectului costurilor 
este dificilă atunci când costurile sunt redate ca procentaje. Un exemplu care să arate efectul 
costurilor totale asupra investițiilor în termeni monetari va îmbunătăți comparabilitatea, 
transparența și sensibilizarea clienților. Costurile totale ar trebui exprimate în termeni 
monetari, pentru a arăta efectele lor asupra investițiilor.

Amendamentul 74
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori
sintetici ai acestor costuri;

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatorul
sintetic al acestor costuri în termeni 
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monetari, precum și o declarație conform 
căreia investitorul de retail ar trebui să 
solicite mai multe informații referitoare la 
costuri de la persoana care vinde 
produsul de investiții, inclusiv informații 
privind costurile suplimentare pe care le 
practică respectivele persoane, care nu se 
regăsesc în documentul cu informații-
cheie;

Or. en

Amendamentul 75
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri;

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri, împreună cu o 
indicare a termenilor de plată în raport cu 
aceste costuri;

Or. en

Justificare

Investitorii ar trebui să știe care este termenul-limită de plată a taxelor.

Amendamentul 76
Mitro Repo

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) într-o secțiune intitulată „Care sunt (f) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
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costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri;

costurile?”, costurile aferente unei investiții 
în produsul de investiții, cuprinzând 
costurile directe și indirecte care trebuie 
suportate de investitor, și indicatori 
sintetici ai acestor costuri, precum și taxele 
și impozitele care trebuie plătite de 
investitorul de retail;

Or. fi

Amendamentul 77
Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) într-o secțiune intitulată „Trebuie să 
plătesc taxe?”, indicații cu privire la 
regimul fiscal aplicabil produsului de 
investiții, dacă este cazul;

Or. en

Justificare

Investitorii de retail ar trebui să fie conștienți de regimul fiscal aplicabil, întrucât taxele au 
impact asupra câștigului pe care investitorul îl obține din investiția făcută.

Amendamentul 78
Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) într-o secțiune intitulată „Care sunt 
condițiile de achiziționare a acestui 
produs?”, condițiile sau restricțiile de 
achiziționare a produsului de investiții, 
incluzând investițiile minime inițiale 
și/sau ulterioare necesare;
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Or. en

Justificare

Investitorii de retail ar trebui să fie informați în mod corespunzător cu privire la condițiile 
asociate cu achiziționarea unui produs de investiții, cum ar fi investiția minimă necesară 
(inițială și ulterioară).

Amendamentul 79
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate a 
avut produsul până acum?”, performanța 
anterioară a produsului de investiții;

Or. de

Amendamentul 80
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate a 
avut produsul până acum?”, performanța 
anterioară a produsului de investiții, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului și lungimea istoricului 
acestuia, inclusiv un avertisment clar 
conform căruia performanța anterioară 
nu garantează rezultatele viitoare ale 
investițiilor;

Or. en
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Amendamentul 81
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) într-o secțiune intitulată „Ce rezultate a 
avut produsul până acum?”, performanța 
anterioară a produsului de investiții, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului și lungimea istoricului 
acestuia, împreună cu un avertisment 
conform căruia randamentele anterioare 
nu garantează performanța viitoare; în 
cazul în care produsul de investiții este 
asociat cu o valoare de referință, 
performanța acesteia din urmă este, de 
asemenea, publicată astfel încât să 
permită comparația între performanța 
produsului de investiții și cea a valorii de 
referință;

Or. en

Justificare

Investitorii trebuie să fie avertizați cu privire la faptul că performanțele anterioare nu 
garantează rezultate similare în viitor, astfel încât decizia să nu se bazeze exclusiv pe 
performanțele anterioare. În cazul în care produsul este asociat cu o valoare de referință, ar 
trebui să fie posibilă comparația între performanța produsului și cea a valorii de referință, 
astfel încât investitorul să dobândească o vedere mai clară asupra performanței produsului în 
cauză.

Amendamentul 82
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) pentru produsele de pensii, într-o (h) pentru produsele de pensii, într-o 
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secțiune intitulată „Ce pot primi în 
momentul pensionării?”, proiecții ale 
rezultatelor viitoare posibile.

secțiune intitulată „Ce pot primi în 
momentul pensionării?”, proiecții ale 
rezultatelor viitoare posibile, subdivizat în 
mod clar în diverse scenarii de dezvoltare, 
incluzând scenariul cel mai pesimist.

Or. de

Amendamentul 83
Mitro Repo

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) pentru produsele de pensii, într-o 
secțiune intitulată „Ce pot primi în 
momentul pensionării?”, proiecții ale 
rezultatelor viitoare posibile.

(h) pentru produsele de pensii, într-o 
secțiune intitulată „Ce pot primi în 
momentul pensionării?”, proiecții ale 
rezultatelor viitoare posibile. În ceea ce 
privește produsele de pensii, investitorii de 
retail ar trebui informați, în plus, într-un 
mod neambiguu, clar și inteligibil cu 
privire la limitele retragerii de fonduri.

Or. fi

Amendamentul 84
Thomas Händel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) într-o secțiune intitulată „Ce taxă 
primește intermediarul pentru serviciile 
prestate?”, o imagine de ansamblu asupra 
tipului și valorii taxelor plătite sau care 
urmează să fie plătite intermediarului;

Or. de
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Amendamentul 85
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) într-o secțiune intitulată „Cum pot să 
depun o reclamație?”, informații despre 
cum poate lansa un client o reclamație 
referitoare la produs.

Or. en

Amendamentul 86
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Creatorul produsului de investiții 
poate include alte informații numai dacă 
acestea sunt necesare pentru ca 
investitorul de retail să ia o decizie de 
investiție în cunoștință de cauză în 
legătură cu un anumit produs de 
investiții.

eliminat

Or. de

Amendamentul 87
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Creatorul produsului de investiții poate 
include alte informații numai dacă acestea 
sunt necesare pentru ca investitorul de 

(3) Creatorul produsului de investiții poate 
include alte informații obiective numai 
dacă acestea sunt necesare pentru ca 
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retail să ia o decizie de investiție în 
cunoștință de cauză în legătură cu un 
anumit produs de investiții.

investitorul de retail să ia o decizie de 
investiție în cunoștință de cauză în legătură 
cu un anumit produs de investiții.

Or. en

Justificare

Articolul 8 alineatul (5) din regulamentul privind actele delegate poate crea probleme în ceea 
ce privește compatibilitatea cu anumite legi constituționale ale statelor membre. Preocuparea 
vizează articolul 8 alineatul (3), unde pot fi incluse „alte informații”. Întrucât există 
posibilitatea de a include „alte informații”, aceasta este asociată cu pericolul ca informațiile 
care pot declanșa decizii de investiții să fie reglementate în acte delegate.

Amendamentul 88
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile menționate la alineatul (2) 
trebuie prezentate într-un format comun, 
respectând rubricile comune și ordinea 
standardizată prezentată la alineatul (2), 
astfel încât să permită comparația cu 
documentul cu informații cheie aferent 
oricărui alt produs de investiții. 
Documentul cu informații cheie trebuie să 
conțină un simbol comun, afișat în mod 
vizibil, care să îl diferențieze de alte 
documente.

(4) Informațiile menționate la alineatul (2) 
sunt prezentate într-un format comun, 
respectând rubricile comune și ordinea 
standardizată prezentată la alineatul (2), 
astfel încât să permită comparația cu 
documentul cu informații-cheie aferent 
oricărui alt produs de investiții. 
Documentul cu informații-cheie conține un 
simbol comun, afișat în mod vizibil, care să 
îl diferențieze de alte documente. ca o 
chestiune de principiu, informațiile 
negative sunt redate în propoziții complete 
înaintea informațiilor pozitive; listele de 
prețuri și abrevierile conceptuale sunt 
interzise.

Or. de

Amendamentul 89
Thomas Händel
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior.

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații-cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior. 
Comisia propune în continuare un sistem 
de semnalizare care va facilita 
clasificarea și categorizarea produselor de 
investiții drept produse extrem de riscante, 
produse riscante și produse mai puțin 
riscante.

Or. de

Amendamentul 90
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
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elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior.

elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații-cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Indicatorul sintetic de risc 
și randament menționat la alineatul 2 
litera (e) punctul (i) ține cont de impactul 
costurilor de-a lungul timpului și de 
potențiala performanță viitoare. Acesta 
este conceput astfel încât riscurile pe care 
și le asumă investitorii să fie clare și 
comparabile între produse. Indicatorul 
clarifică faptul că potențialul de 
randament crescut este legat de asumarea 
unor riscuri mai mari. Comparația 
menționată la alineatul 2 litera (e) 
punctul (ii) este realizată pentru a ajuta 
investitorul să înțeleagă că asumarea 
unor riscuri mai mari are un impact 
asupra randamentului produsului de 
investiții, iar valoarea de referință fără 
riscuri este stabilită într-un mod clar și 
neechivoc pentru investitorii de retail.
Indicatorul sintetic al costurilor prevăzut 
la alineatul (2) litera (f) ilustrează în 
termeni monetari impactul costurilor 
asupra rezultatelor pe care investitorul le-
ar putea obține din investițiile efectuate 
de-a lungul timpului. Acesta cuprinde 
cifre care pot fi utilizate de investitorii de 
retail pentru compararea produselor. 
Comisia ia în considerare faptul că 
persoana care vinde produsul de investiții
divulgă informații investitorilor de retail, 
informații referitoare la costuri în temeiul 
[MiFID] și [IMD], pentru a se asigura că 
există consecvență între informațiile 
privind costurile din documentul cu 
informații-cheie și aceste alte informații 
furnizate, și că informațiile privind 
costurile sunt cuprinzătoare și indică în 
mod clar investitorului de retail impactul 
general pe care îl pot avea costurile. 
Comisia ține cont de diferențele dintre 
produsele de investiții și de capacitățile 
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investitorilor de retail, dar și de 
caracteristicile produselor de investiții care 
le permit acestora să aleagă între diferite 
investiții suport sau alte opțiuni pe care le 
oferă produsul, inclusiv atunci când această 
alegere poate fi făcută în momente diferite 
sau poate fi modificată ulterior.

Or. en

Amendamentul 91
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații menționate la 
alineatul (2), forma de prezentare și 
detaliile celorlalte informații pe care 
creatorul produsului le poate include în 
documentul cu informații cheie, conform 
alineatului (3), și detaliile formatului 
comun și ale simbolului comun menționate 
la alineatul (4). Comisia ține cont de 
diferențele dintre produsele de investiții și 
de capacitățile investitorilor de retail, dar și 
de caracteristicile produselor de investiții 
care le permit acestora să aleagă între 
diferite investiții suport sau alte opțiuni pe 
care le oferă produsul, inclusiv atunci când 
această alegere poate fi făcută în momente 
diferite sau poate fi modificată ulterior.

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
standarde tehnice în conformitate cu 
articolul 23 care să precizeze forma de 
prezentare și conținutul fiecăruia dintre 
elementele de informații obiective 
menționate la alineatul (2), forma de 
prezentare și detaliile celorlalte informații 
pe care creatorul produsului le poate 
include în documentul cu informații-cheie, 
conform alineatului (3), și detaliile 
formatului comun și ale simbolului comun 
menționate la alineatul (4). Comisia ține 
cont de diferențele dintre produsele de 
investiții și de capacitățile investitorilor de 
retail, dar și de caracteristicile produselor 
de investiții care le permit acestora să 
aleagă între diferite investiții suport sau 
alte opțiuni pe care le oferă produsul, 
inclusiv atunci când această alegere poate 
fi făcută în momente diferite sau poate fi 
modificată ulterior.

Or. en

Justificare

Articolul 8 alineatul (5) din regulamentul privind actele delegate poate crea probleme în ceea 
ce privește compatibilitatea cu anumite legi constituționale ale statelor membre. Comisia ar 
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trebui să fie abilitată să adopte acte delegate privind „alte informații obiective”. Pentru a 
permite industriei și autorităților europene de supraveghere (AES) să reacționeze rapid la 
evoluțiile din cadrul pieței, cele trei AES ar trebui mai degrabă să elaboreze în mod colectiv 
standardele tehnice de reglementare decât să i se atribuie Comisiei competența de a adopta 
acte delegate.

Amendamentul 92
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 23, care să prevadă norme 
detaliate pentru reexaminarea informațiilor 
cuprinse în documentul cu informații cheie
și modificarea acestuia în ceea ce privește:

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
standarde tehnice, în conformitate cu 
articolul 23, care să prevadă norme 
detaliate pentru reexaminarea informațiilor 
cuprinse în documentul cu informații-cheie
și modificarea acestuia în ceea ce privește:

Or. en

Justificare

Pentru a asigura flexibilitatea necesară și pentru a permite industriei și autorităților 
europene de supraveghere (AES) să reacționeze rapid la evoluțiile pieței, ar fi recomandabil 
mai degrabă ca cele trei AES să elaboreze în comun standarde tehnice de reglementare decât 
să i se atribuie Comisiei competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul 93
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu 
informații cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu 
informații-cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 
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produsului de investiții despăgubiri pentru 
eventualele pierderi suferite din cauza 
utilizării documentului cu informații cheie.

produsului de investiții despăgubiri pentru 
eventualele pierderi suferite din cauza 
utilizării documentului cu informații-cheie
și, după caz, poate returna produsul de 
investiții și poate obține rambursarea 
prețului de achiziție.

Or. de

Amendamentul 94
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu 
informații cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 
produsului de investiții despăgubiri pentru 
eventualele pierderi suferite din cauza 
utilizării documentului cu informații 
cheie.

(1) Un investitor de retail care, în luarea 
unei decizii de investiție, s-a bazat pe un 
document cu informații-cheie care nu 
respectă cerințele de la articolele 6, 7 și 8, 
poate pretinde de la creatorul produsului de 
investiții despăgubiri pentru eventualele 
pierderi financiare suferite din cauza 
nerespectării acestor cerințe de către 
creatorul produsului de investiții.

Or. en

Justificare

Reformulare în scopul clarificării: trebuie să existe o legătură directă între pierderi și 
nerespectarea cerințelor de la articolele 6, 7 și 8.

Amendamentul 95
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un creator de produse 
de investiții a elaborat un document cu 
informații cheie care nu respectă cerințele 
de la articolele 6, 7 și 8 și pe care un 
investitor de retail s-a bazat pentru a lua o 
decizie de investiție, investitorul de retail 
în cauză poate pretinde de la creatorul 
produsului de investiții despăgubiri 
pentru eventualele pierderi suferite din 
cauza utilizării documentului cu 
informații cheie.

(1) Informațiile-cheie destinate 
investitorilor constituie informații 
precontractuale. Ele sunt corecte, clare și 
neînșelătoare. Conținutul lor este 
conform cu părțile corespunzătoare ale 
prospectului. În cazul în care există 
documente contractuale cu caracter 
obligatoriu, documentul cu informații-
cheie este conform cu respectivele 
documente.

Or. en

Justificare

Aliniere la standardele privind documentele cu informații-cheie destinate investitorilor pentru 
Directiva 2009/65/CE (Directiva privind OPCVM). Reglementarea sarcinii probei trebuie să 
corespundă cu reglementarea sarcinii probei de la articolul 79 alineatul (2) din cea de-a 
patra Directivă privind OPCVM. Ar trebui efectuată o analiză aprofundată a consecințelor 
avute de sarcina probei, analiză care să reflecte și efectele potențiale asupra costurilor în 
cazul investitorului de retail.

Amendamentul 96
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

(2) Statele membre se asigură că nicio 
responsabilitate civilă nu îi poate reveni 
unei persoane exclusiv pe baza 
documentului cu informații-cheie sau a 
traducerii acestuia, cu excepția cazului în 
care informațiile sunt înșelătoare, 
incorecte sau neconforme cu alte 
documente contractuale cu caracter 
obligatoriu, aflate sub controlul 
creatorului produsului [bărbat sau 
femeie]. Documentul cu informații-cheie
destinate investitorilor conține o 
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avertizare clară în acest sens.

Or. en

Justificare

Adaptare la standardele privind documentele cu informații-cheie pentru 
Directiva 2009/65/CE (Directiva privind OPCVM). Răspunderea civilă din regulament ar 
trebui să fie adaptată la articolul 79 alineatul (2) din cea de-a patra Directivă privind 
OPCVM. În măsura posibilului, formularea ar trebui pe deplin armonizată cu anumite 
ajustări la articolul 79 alineatul (2).

Amendamentul 97
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în
documentul cu informații cheie, creatorul 
de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

(2) În cazul în care un investitor de retail a 
utilizat documentul cu informații-cheie și a 
suferit o pierdere, creatorul de produse de 
investiții trebuie să demonstreze că 
documentul cu informații-cheie a fost 
elaborat în conformitate cu articolele 6, 7 și 
8 din prezentul regulament.

Or. de

Amendamentul 98
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații cheie, creatorul 

(2) În cazul în care un investitor de retail 
demonstrează că a suferit o pierdere din 
cauză că a utilizat informațiile cuprinse în 
documentul cu informații-cheie, acesta
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de produse de investiții trebuie să 
demonstreze că documentul cu informații 
cheie a fost elaborat în conformitate cu 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament.

trebuie să demonstreze că documentul cu 
informații-cheie a fost elaborat în 
conformitate cu articolele 6, 7 și 8 din 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 99
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre asigură un mecanism 
de răspundere civilă pe baza 
informațiilor-cheie destinate 
investitorilor, inclusiv traducerea lor, 
atunci când informațiile sunt înșelătoare, 
inexacte sau neconforme cu 
caracteristicile produsului de investiții 
suport. Informațiile esențiale destinate 
investitorilor conțin o avertizare clară în 
acest sens.

Or. en

Amendamentul 100
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană care vinde un produs de 
investiții către investitori de retail le 
furnizează acestora documentul cu 
informații cheie în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de 
produsul de investiții.

(1) O persoană care vinde un produs de 
investiții către investitori de retail le 
furnizează acestora documentul cu 
informații-cheie în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de 
produsul de investiții și ține o evidență a 
acestora, prin care sarcina probei îi revine 
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creatorului de produse de investiții.

Or. de

Amendamentul 101
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O persoană care vinde un produs de 
investiții către investitori de retail le 
furnizează acestora documentul cu 
informații cheie în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de 
produsul de investiții.

(1) O persoană care oferă consiliere cu 
privire la un produs de investiții sau vinde 
un produs de investiții către investitori de 
retail le furnizează acestora documentul cu 
informații-cheie în timp util înainte de 
încheierea unei tranzacții legate de 
produsul de investiții.

Or. en

Amendamentul 102
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), o 
persoană care vinde un produs de 
investiții îi poate furniza investitorului de 
retail documentul cu informații cheie
imediat după încheierea tranzacției, dacă:

eliminat

(a) investitorul de retail alege să încheie 
tranzacția printr-un mijloc de comunicare 
la distanță;
(b) furnizarea documentului cu informații 
cheie în conformitate cu alineatul (1) nu 
este posibilă și
(c) persoana care vinde produsul de 
investiții l-a informat pe investitorul de 
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retail asupra acestui fapt.

Or. de

Amendamentul 103
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), o 
persoană care vinde un produs de 
investiții îi poate furniza investitorului de 
retail documentul cu informații cheie
imediat după încheierea tranzacției, dacă:

eliminat

(a) investitorul de retail alege să încheie 
tranzacția printr-un mijloc de comunicare 
la distanță;
(b) furnizarea documentului cu informații 
cheie în conformitate cu alineatul (1) nu 
este posibilă și
(c) persoana care vinde produsul de 
investiții l-a informat pe investitorul de 
retail asupra acestui fapt.

Or. en

Justificare

Investitorii de retail ar trebui informați indiferent de mijloacele de comunicare utilizate 
pentru încheierea tranzacției. După tranzacție, documentul cu informații-cheie nu mai 
prezintă utilitate întrucât alegerea este deja făcută.

Amendamentul 104
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la alineatul (1) și în 
cazul în care investitorul de retail 
utilizează mijloace de comunicare la 
distanță pentru a încheia tranzacția, 
persoana care vinde un produs de 
investiții poate furniza investitorilor de 
retail documentul cu informații-cheie 
imediat după încheierea tranzacției, în 
cazul în care:
(i) investitorul de retail a solicitat 
documentul cu informații-cheie pe hârtie, 
și
(ii) documentul cu informații-cheie a fost 
furnizat investitorului de retail pe un alt 
suport durabil, astfel cum se menționează 
la articolul 13 alineatul 2 litera (b), 
înainte de încheierea tranzacției.

Or. en

Justificare

Flexibilitatea este necesară pentru a facilita încheierea tranzacțiilor la momentul ales de 
investitorul de retail. Mijloacele de comunicare utilizate nu ar trebui să ducă la pierderea 
interesului investitorului pentru o investiție. Dacă investitorul de retail dorește să aibă 
documentul cu informații-cheie pe hârtie, acest lucru nu ar trebui să îl împiedice să încheie 
tranzacția dacă documentul este furnizat prin alte mijloace electronice înainte de încheierea 
tranzacției.

Amendamentul 105
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 23, 
care să precizeze:

(4) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 23, 
care să precizeze condițiile de respectare a 
cerinței de a furniza documentul cu 
informații-cheie în timp util, astfel cum se 
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prevede la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Restructurarea textului după eliminarea alineatului (2) și a literei (b) din prezentul alineat.

Amendamentul 106
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 23, 
care să precizeze:

(4) Autoritatea bancară europeană 
(ABE), Autoritatea europeană pentru 
asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) 
și Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe (AEVMP) elaborează în 
comun standarde tehnice în conformitate 
cu articolul 23, care să precizeze:

Or. en

Justificare

Pentru a asigura flexibilitatea necesară și pentru a permite industriei și autorităților 
europene de supraveghere (AES) să reacționeze rapid la evoluțiile pieței, ar fi recomandabil 
mai degrabă ca cele trei AES să elaboreze în comun standarde tehnice de reglementare decât 
să i se atribuie Comisiei competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul 107
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) metoda și termenul de furnizare a 
documentului cu informații cheie conform 
alineatului (2).

eliminat
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Or. en

Justificare

Eliminare conformă cu eliminarea alineatului (2).

Amendamentul 108
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) metoda și termenul de furnizare a 
documentului cu informații cheie conform 
alineatului (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Restructurarea textului după eliminarea alineatului (2) și a literei (b) din prezentul alineat.

Amendamentul 109
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolele 10-14 
din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, la 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 și la articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en
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Amendamentul 110
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații 
cheie la dispoziția investitorilor de retail în 
mod gratuit.

(1) Persoana care oferă consiliere cu 
privire la un produs de investiții sau care 
vinde un produs de investiții pune 
documentul cu informații-cheie la 
dispoziția investitorilor de retail în mod 
gratuit.

Or. en

Amendamentul 111
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații 
cheie la dispoziția investitorului de retail 
pe unul dintre următoarele suporturi:

(2) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații-
cheie la dispoziția investitorului de retail 
pe unul dintre următoarele suporturi care 
se află la dispoziția respectivului investitor 
de retail:

Or. de

Amendamentul 112
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații 

(2) Persoana care oferă consiliere cu 
privire la un produs de investiții sau care 
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cheie la dispoziția investitorului de retail 
pe unul dintre următoarele suporturi:

vinde un produs de investiții pune 
documentul cu informații-cheie la 
dispoziția investitorului de retail pe unul 
dintre următoarele suporturi:

Or. en

Amendamentul 113
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu toate acestea, dacă documentul cu 
informații cheie este pus la dispoziție 
utilizând un alt suport durabil decât 
hârtia sau prin intermediul unui site 
internet, investitorilor de retail li se 
furnizează gratuit, la cerere, un exemplar 
pe suport de hârtie.

eliminat

Or. en

Amendamentul 114
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții instituie 
proceduri și măsuri adecvate pentru ca 
investitorii de retail care depun o 
reclamație în legătură cu documentul cu 
informații cheie să primească un răspuns 
pe fond într-un timp cât mai scurt și în mod 
corespunzător.

Creatorul produsului de investiții și 
persoana care îl vinde instituie proceduri 
și măsuri adecvate pentru ca investitorii de 
retail care depun o reclamație în legătură 
cu documentul cu informații-cheie și cu 
produsele de investiții suport să primească 
un răspuns pe fond într-un timp cât mai 
scurt și în mod corespunzător.

Or. en
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Amendamentul 115
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții instituie 
proceduri și măsuri adecvate pentru ca
investitorii de retail care depun o 
reclamație în legătură cu documentul cu 
informații cheie să primească un răspuns 
pe fond într-un timp cât mai scurt și în mod 
corespunzător.

Creatorul produsului de investiții și 
persoana care îl distribuie instituie 
proceduri și măsuri adecvate pentru a 
asigura că: (i) investitorii de retail dispun 
de o modalitate eficientă de a depune o 
reclamație împotriva creatorului 
produsului de investiții; (ii) investitorii de 
retail care depun o reclamație în legătură 
cu documentul cu informații-cheie primesc
un răspuns pe fond într-un timp cât mai 
scurt și în mod corespunzător și (iii) 
procedurile eficiente de despăgubire sunt, 
de asemenea, disponibile pentru 
investitorii de retail în eventualitatea 
litigiilor transfrontaliere, în special în 
cazul în care creatorul produsului de 
investiții este situat într-un alt stat 
membru sau într-o țară terță.

Or. en

Amendamentul 116
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul de produse de investiții și/sau 
persoana care vinde produse de investiții 
informează investitorii de retail cu privire 
la procedurile de soluționare alternativă a 
litigiilor care sunt disponibile în temeiul 
Directivei ... / 2013 [vă rugăm să 
introduceți numărul] a Parlamentului 
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European și a Consiliului privind 
soluționarea alternativă a litigiilor în 
materie de consum.

Or. en

Justificare

Pentru a le putea utiliza, investitorii de retail ar trebui să fie informați cu privire la 
mecanismele de despăgubire aflate la dispoziția lor.

Amendamentul 117
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 eliminat
(1) Atunci când un investitor de retail 
inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în 
legislația națională împotriva unui 
creator de produse de investiții sau a unei 
persoane care vinde produse de investiții 
având ca obiect drepturi sau obligații 
prevăzute în prezentul regulament, 
creatorul de produse de investiții sau 
persoana care vinde produse de investiții 
participă la procedura respectivă, cu 
condiția să îndeplinească următoarele 
cerințe:
(a) deciziile luate la încheierea procedurii 
nu au caracter obligatoriu;
(b) termenul pentru intentarea unei 
acțiuni în justiție este suspendat pe durata 
procedurii de soluționare alternativă a 
litigiilor;
(c) termenul de prescripție al reclamației 
este suspendat pe durata procedurii;
(d) procedura este gratuită sau are un cost 
moderat, conform legislației naționale;
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(e) mijloacele electronice nu sunt 
singurele mijloace prin care părțile pot 
avea acces la procedură;
(f) sunt posibile măsuri provizorii în 
cazuri excepționale, atunci când 
caracterul urgent al situației o impune.
(2) Statele membre înștiințează Comisia 
cu privire la entitățile competente să 
desfășoare procedurile menționate la 
alineatul (1) până la [a se insera data 
exactă, la 6 luni de la data intrării în 
vigoare/aplicării prezentului regulament]. 
Ele informează fără întârziere Comisia cu 
privire la orice modificare ulterioară 
legată de entitățile respective.
(3) Entitățile competente să desfășoare 
procedurile menționate la alineatul (1) 
cooperează între ele pentru soluționarea 
litigiilor transfrontaliere care decurg din 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Procedura de soluționare alternativă a litigiilor nu ar trebui reglementată separat în cadrul 
acestei propuneri. Dacă procedura alternativă privind litigiile va fi menținută în această 
propunere, sugestia este să includeți o trimitere la Directiva SAL (COM (2011) 793 final), 
sau cel puțin ar trebui să fie monitorizată compatibilitatea dintre rezultatele procedurii de 
soluționare alternativă a litigiilor din propunere și rezultatul negocierilor în curs de 
desfășurare din Directiva SAL.

Amendamentul 118
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a

Soluționări colective alternative ale 
litigiilor
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Statele membre pot menține sau introduce 
proceduri alternative de soluționare a 
litigiilor care vizează litigiile identice sau 
similare între creatorul de produse de 
investiții, persoana care vinde aceste 
produse și mai mulți investitori de retail. 
Sistemele alternative de soluționare a 
litigiilor pentru reclamațiile și 
despăgubirile individuale și colective sunt 
proceduri complementare, care nu se 
exclud reciproc.

Or. en

Amendamentul 119
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15b

Informații privind soluționările 
alternative ale litigiilor

(1) Statele membre se asigură că creatorul 
de produse de investiții sau persoana care 
vinde produse de investiții informează 
investitorul de retail cu privire la entitățile 
de soluționare alternativă a litigiilor care 
le reglementează activitatea și care sunt 
competente să se ocupe de potențialele 
litigii dintre acestea și investitorul de
retail. Acestea specifică, de asemenea, 
dacă se angajează sau dacă sunt obligate 
să recurgă la aceste entități în vederea 
soluționării litigiilor cu investitorii de 
retail.
(2) Informațiile menționate la alineatul 
(1) sunt formulate în mod clar, inteligibil 
și ușor accesibil pe site-ul internet al 
comercianților, în cazul în care acesta 
există, și, dacă este cazul, în termenii și 
condițiile generale ale contractelor de 
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vânzare sau de prestare de servicii între 
comerciant și consumator.
(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care litigiul dintre un investitor de 
retail și un creator de produse de investiții 
sau o persoană care vinde produse 
investiții pe teritoriul lor nu ar putea fi 
reglat ca urmare a unei reclamații directe 
depuse de investitorul de retail la 
creatorul de produse de investiții sau la 
persoana care vinde produse investiții, 
aceasta din urmă furnizează investitorului 
de retail informațiile menționate la 
alineatul (1), precizând dacă va apela la 
entitățile relevante de soluționare 
alternativă a litigiilor pentru a soluționa 
respectivul litigiu. Această informație este 
furnizată pe suport de hârtie sau pe un alt 
suport durabil.

Or. en

Amendamentul 120
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un investitor de retail 
inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în legislația 
națională împotriva unui creator de produse 
de investiții sau a unei persoane care vinde 
produse de investiții având ca obiect 
drepturi sau obligații prevăzute în prezentul 
regulament, creatorul de produse de 
investiții sau persoana care vinde produse 
de investiții participă la procedura 
respectivă, cu condiția să îndeplinească 
următoarele cerințe:

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când un investitor de retail inițiază o 
procedură de soluționare alternativă a 
litigiilor prevăzută în legislația națională 
împotriva unui creator de produse de 
investiții sau a unei persoane care vinde 
produse de investiții având ca obiect 
drepturi sau obligații prevăzute în prezentul 
regulament, creatorul de produse de 
investiții sau persoana care vinde produse 
de investiții participă la procedura 
respectivă, cu condiția să îndeplinească 
următoarele cerințe:

Or. en
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Amendamentul 121
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un investitor de retail 
inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în legislația 
națională împotriva unui creator de produse 
de investiții sau a unei persoane care vinde 
produse de investiții având ca obiect 
drepturi sau obligații prevăzute în 
prezentul regulament, creatorul de produse 
de investiții sau persoana care vinde 
produse de investiții participă la procedura 
respectivă, cu condiția să îndeplinească 
următoarele cerințe:

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când un investitor de retail inițiază o 
procedură de soluționare alternativă a 
litigiilor prevăzută în legislația națională 
împotriva unui creator de produse de 
investiții sau a unei persoane care vinde 
produse de investiții având ca obiect 
documentul cu informații-cheie și 
produsele de investiții suport, creatorul de 
produse de investiții sau persoana care 
vinde produse de investiții participă la 
procedura respectivă, cu condiția să 
îndeplinească următoarele cerințe:

Or. en

Amendamentul 122
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un investitor de retail 
inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în legislația 
națională împotriva unui creator de produse 
de investiții sau a unei persoane care vinde 
produse de investiții având ca obiect 
drepturi sau obligații prevăzute în prezentul 
regulament, creatorul de produse de 
investiții sau persoana care vinde produse 
de investiții participă la procedura 
respectivă, cu condiția să îndeplinească 
următoarele cerințe:

(1) Atunci când un investitor de retail 
inițiază o procedură de soluționare 
alternativă a litigiilor prevăzută în legislația 
națională împotriva unui creator de produse 
de investiții sau a unei persoane care vinde 
produse de investiții având ca obiect 
drepturi sau obligații prevăzute în prezentul 
regulament, creatorul de produse de 
investiții sau persoana care vinde produse 
de investiții poate participa sau participă 
la procedura respectivă în conformitate cu 
normele prevăzute în Directiva [...] 
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privind soluționarea alternativă a 
litigiilor.

Or. en

Amendamentul 123
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deciziile luate la încheierea procedurii 
nu au caracter obligatoriu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 124
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deciziile luate la încheierea procedurii 
nu au caracter obligatoriu;

(a) deciziile luate la încheierea procedurii 
pot avea caracter obligatoriu pentru 
creatorul de produse de investiții sau 
pentru persoana care vinde aceste 
produse;

Or. en

Amendamentul 125
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) termenul pentru intentarea unei 
acțiuni în justiție este suspendat pe durata 
procedurii de soluționare alternativă a 
litigiilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 126
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) termenul de prescripție al reclamației 
este suspendat pe durata procedurii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 127
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procedura este gratuită sau are un cost 
moderat, conform legislației naționale;

eliminat

Or. en

Justificare

Această cerință nu are nicio legătură cu dreptul de a aduce în instanță procedurile legale, 
astfel cum se indică în considerentul 22. Cerințele care nu sunt necesare nu vor face decât să 
îngreuneze participarea creatorilor de produse de investiții sau a persoanelor care vând 
aceste produse la procedurile de soluționare extrajudiciară a litigiilor inițiate de investitorii 
de retail. Prin urmare, această cerință ar trebui eliminată.
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Amendamentul 128
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procedura este gratuită sau are un cost 
moderat, conform legislației naționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 129
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procedura este gratuită sau are un cost 
moderat, conform legislației naționale;

(d) procedura este gratuită sau disponibilă 
în schimbul achitării unei taxe simbolice;

Or. en

Amendamentul 130
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) mijloacele electronice nu sunt 
singurele mijloace prin care părțile pot 
avea acces la procedură;

eliminat

Or. en
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Justificare

Această cerință nu are nicio legătură cu dreptul de a aduce în instanță procedurile legale, 
astfel cum se indică în considerentul 22. Cerințele care nu sunt necesare nu vor face decât să 
îngreuneze participarea creatorilor de produse de investiții sau a persoanelor care vând 
aceste produse la procedurile de soluționare extrajudiciară a litigiilor inițiate de investitorii 
de retail. Prin urmare, această cerință ar trebui eliminată.

Amendamentul 131
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) mijloacele electronice nu sunt 
singurele mijloace prin care părțile pot 
avea acces la procedură;

eliminat

Or. en

Amendamentul 132
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) mijloacele electronice nu sunt 
singurele mijloace prin care părțile pot 
avea acces la procedură;

(e) mijloacele electronice sunt mijloace 
suplimentare prin care părțile pot avea 
acces la procedură;

Or. en

Amendamentul 133
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sunt posibile măsuri provizorii în 
cazuri excepționale, atunci când 
caracterul urgent al situației o impune.

eliminat

Or. en

Amendamentul 134
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sunt posibile măsuri provizorii în 
cazuri excepționale, atunci când 
caracterul urgent al situației o impune.

eliminat

Or. en

Justificare

Această cerință nu are nicio legătură cu dreptul de a aduce în instanță procedurile legale, 
astfel cum se indică în considerentul 22. Cerințele care nu sunt necesare nu vor face decât să 
îngreuneze participarea creatorilor de produse de investiții sau a persoanelor care vând 
aceste produse la procedurile de soluționare extrajudiciară a litigiilor inițiate de investitorii 
de retail. Prin urmare, această cerință ar trebui eliminată.

Amendamentul 135
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sunt posibile măsuri provizorii în 
cazuri excepționale, atunci când 
caracterul urgent al situației o impune.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 136
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre asigură instituirea 
unor proceduri de despăgubire adecvate, 
transparente, efective, imparțiale, 
independente, rapide și echitabile pentru 
soluționarea alternativă a litigiilor dintre 
creatorul de produse de investiții, 
persoana care vinde aceste produse și 
investitorii de retail.
Statele membre se asigură, de asemenea, 
că toți creatorii de produse de investiții și 
toate persoanele care vând aceste produse 
participă la procedurile extrajudiciare de 
soluționare alternativă a litigiilor.

Or. en

Amendamentul 137
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că atunci 
când entitățile de soluționare alternativă a 
litigiilor sunt autorizate să instituie 
praguri monetare prestabilite pentru a 
limita accesul la procedurile de 
soluționare alternativă a litigiilor, 
pragurile nu ar trebui stabilite la un nivel 
la care să afecteze în mod semnificativ 
accesul consumatorilor la prelucrarea 
reclamațiilor de către entitățile de 
soluționare alternativă a litigiilor.
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Or. en

Amendamentul 138
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre facilitează accesul 
investitorilor de retail la procedurile de 
soluționare alternativă a litigiilor și se 
asigură că litigiile care implică creatorii 
de produse de investiții și persoanele care 
vând aceste produse, stabilite pe teritoriul 
lor, pot fi transmise unei entități de 
soluționare alternativă a litigiilor.

Or. en

Amendamentul 139
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un avertisment care se publică și care 
identifică persoana responsabilă și natura 
încălcării;

(c) un avertisment care se publică și care 
identifică persoana juridică responsabilă și 
natura încălcării;

Or. en

Amendamentul 140
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gradul de răspundere a persoanei 
responsabile;

(b) gradul de răspundere a persoanei 
juridice responsabile;

Or. en

Amendamentul 141
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) comportamentul cooperant al persoanei 
responsabile de încălcare;

(d) comportamentul cooperant al persoanei 
juridice responsabile de încălcare;

Or. en

Amendamentul 142
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) eventualele încălcări comise anterior de 
persoana responsabilă.

(e) eventualele încălcări comise anterior de 
persoana juridică responsabilă.

Or. en

Amendamentul 143
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, sub rezerva 
condițiilor prevăzute în prezentul articol.

(1) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice, sub rezerva 
condițiilor prevăzute în prezentul articol.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura flexibilitatea necesară și pentru a permite industriei și autorităților 
europene de supraveghere (AES) să reacționeze rapid la evoluțiile pieței, ar fi recomandabil 
mai degrabă ca cele trei AES să elaboreze în comun standarde tehnice de reglementare decât 
să i se atribuie Comisiei competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul 144
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate
menționate la articolul 8 alineatul (5), la 
articolul 10 alineatul (2) și la articolul 12 
alineatul (4) este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de [4 ani] începând de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit pentru perioade de timp identice ca 
durată, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opune unei astfel de prelungiri cel târziu cu 
trei luni înainte de expirarea fiecărei 
perioade.

(2) Competența de a adopta standarde 
tehnice menționate la articolul 8 
alineatul (5), la articolul 10 alineatul (2) și 
la articolul 12 alineatul (4) este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de [4 ani] 
începând de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit pentru 
perioade de timp identice ca durată, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune unei 
astfel de prelungiri cel târziu cu trei luni 
înainte de expirarea fiecărei perioade.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura flexibilitatea necesară și pentru a permite industriei și autorităților 
europene de supraveghere (AES) să reacționeze rapid la evoluțiile pieței, ar fi recomandabil 
mai degrabă ca cele trei AES să elaboreze în comun standarde tehnice de reglementare decât 
să i se atribuie Comisiei competența de a adopta acte delegate.
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Amendamentul 145
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competențelor menționate la 
articolul 8 alineatul (5), la articolul 10 
alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (4) 
poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
competenței specificate în decizia 
respectivă. Revocarea intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Revocarea nu aduce atingere validității 
actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(3) Delegarea competențelor menționate la 
articolul 8 alineatul (5), la articolul 10 
alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (4) 
poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
competenței specificate în decizia 
respectivă. Revocarea intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Revocarea nu aduce atingere validității 
standardelor tehnice care sunt deja în 
vigoare.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura flexibilitatea necesară și pentru a permite industriei și autorităților 
europene de supraveghere (AES) să reacționeze rapid la evoluțiile pieței, ar fi recomandabil 
mai degrabă ca cele trei AES să elaboreze în comun standarde tehnice de reglementare decât 
să i se atribuie Comisiei competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul 146
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(4) Imediat ce adoptă standarde tehnice, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.
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Or. en

Justificare

Pentru a asigura flexibilitatea necesară și pentru a permite industriei și autorităților 
europene de supraveghere (AES) să reacționeze rapid la evoluțiile pieței, ar fi recomandabil 
mai degrabă ca cele trei AES să elaboreze în comun standarde tehnice de reglementare decât 
să i se atribuie Comisiei competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul 147
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (5), al articolului 10 
alineatul (2) și al articolului 12 alineatul (4) 
intră în vigoare numai dacă nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu se 
opun în termen de două luni de la data la 
care le-a fost notificat actul în cauză sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor obiecta. 
Acest termen se prelungește cu [2 luni] la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) Un standard tehnic adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (5), al articolului 10 
alineatul (2) și al articolului 12 alineatul (4) 
intră în vigoare numai dacă nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu se 
opun în termen de două luni de la data la 
care le-a fost notificat actul în cauză sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor obiecta. 
Acest termen se prelungește cu [2 luni] la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura flexibilitatea necesară și pentru a permite industriei și autorităților 
europene de supraveghere (AES) să reacționeze rapid la evoluțiile pieței, ar fi recomandabil 
mai degrabă ca cele trei AES să elaboreze în comun standarde tehnice de reglementare decât 
să i se atribuie Comisiei competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul 148
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un stat membru aplică 
normele privind formatul și conținutul 
documentului cu informații-cheie, astfel 
cum se prevede la articolele 78-81 din 
Directiva 2009/65/CE, la fondurile AOPC 
oferite investitorilor de retail, exceptarea 
prevăzută la alineatul (1) se aplică 
societăților de administrare și societăților 
de investiții și persoanelor care vând sau 
consiliază investitorii de retail cu privire 
la unitățile acestor fonduri. 

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată permite ca fondurile AOPC să fie de asemenea acoperite 
de perioada de tranziție, în prezent aceste fonduri făcând la nivel național obiectul unor 
cerințe privind informațiile-cheie destinate investitorului, astfel cum sunt formulate în cea de-
a patra Directivă privind OPCVM. Acest lucru ar contribui la promovarea unor condiții 
echitabile între produsele de investiții.

Amendamentul 149
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile de administrare și societățile de 
investiții definite la articolul 4 alineatul 
(1) litera (b) din Directiva 2011/61/UE și 
persoanele care vând unități ale 
fondurilor de investiții alternative 
conform definiției de la articolul 4 
alineatul (1) litera (a) din respectiva 
directivă sunt scutite de obligațiile 
prezentului regulament cu condiția să 
furnizeze un document cu informații-
cheie pentru investitori conform legislației 
naționale, în conformitate cu articolul 78 
din Directiva 2009/65/CE sau cu 
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dispozițiile relevante din dreptul național, 
până la [JO: a se insera data: la cinci ani 
de la intrarea în vigoare].

Or. en

Justificare

Multe state membre au extins standardele privind documentele cu informații-cheie destinate 
investitorilor aferente OPCVM-urilor la alte fonduri de investiții cu amănuntul pe durată 
nedeterminată reglementate la nivel național. De asemenea, aceste fonduri ar trebui să poată 
beneficia de exceptare temporară de la domeniul de aplicare, întrucât investitorii în aceste 
fonduri au primit recent informații despre noul document, iar administratorii fondurilor de 
investiții alternative au fost deja nevoiți să suporte costurile de punere în aplicare a 
documentului cu informații-cheie destinate investitorilor în același mod ca și societățile de 
administrare a OPCVM-urilor.

Amendamentul 150
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
procedează la reexaminarea acestuia. 
Reexaminarea include o anchetă generală 
privind aplicarea practică a normelor 
prevăzute în prezentul regulament, ținând 
cont de evoluțiile de pe piața produselor de 
investiții de retail. În ceea ce privește 
OPCVM-urile, în sensul definiției de la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE, în cadrul 
reexaminării se evaluează dacă dispozițiile 
tranzitorii de la articolul 24 din prezentul 
regulament trebuie prelungite sau dacă, 
după identificarea eventualelor modificări 
necesare, dispozițiile privind informațiile 
cheie destinate investitorilor din 
Directiva 2009/65/CE ar putea fi înlocuite 
de dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la documentul cu informații 
cheie sau considerate echivalente cu 

(1) La patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
procedează la reexaminarea acestuia. 
Reexaminarea include o anchetă generală 
privind aplicarea practică a normelor 
prevăzute în prezentul regulament, ținând 
cont de evoluțiile de pe piața produselor de 
investiții de retail. În ceea ce privește 
OPCVM-urile, în sensul definiției de la 
articolul 1 alineatul (2) din 
Directiva 2009/65/CE, în cadrul 
reexaminării se evaluează dacă dispozițiile 
tranzitorii de la articolul 24 din prezentul 
regulament trebuie prelungite sau dacă, 
după identificarea eventualelor modificări 
necesare, dispozițiile privind informațiile 
cheie destinate investitorilor din 
Directiva 2009/65/CE ar putea fi înlocuite 
de dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la documentul cu informații-
cheie sau considerate echivalente cu 
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acestea din urmă. Reexaminarea analizează 
totodată posibilitatea unei extinderi a 
domeniului de aplicare al prezentului 
regulament la alte produse financiare.

acestea din urmă. Reexaminarea analizează 
totodată posibilitatea unei extinderi a 
domeniului de aplicare a prezentului 
regulament la alte produse financiare, 
inclusiv la produsele care intră sub 
incidența Directivei 2003/71/CE și la orice 
alte produse de investiții și economii.

Or. en

Justificare

Clauza de revizuire a prezentului regulament ar trebui să includă, de asemenea, revizuirea 
domeniului de aplicare la alte produse financiare de retail, inclusiv la investițiile 
„neîmpachetate” și toate formele de produse de economii.

Amendamentul 151
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 26 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul se aplică de la [doi ani de la
data intrării în vigoare].

Regulamentul se aplică de la [un an de la 
data intrării în vigoare].

Or. de


