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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

Z punktu widzenia ochrony konsumentów należy przede wszystkim zauważyć, że dla wielu 
osób produkty inwestycyjne są bardzo skomplikowane, a zatem konsumenci ci wymagają 
ochrony. Zasadniczo ludzie są świadomi skutków takiej transakcji, poszukują na ten temat 
informacji i korzystają z doradztwa. 

Zdolność konsumenta do uwzględnienia specyfiki swojej sytuacji w wyniku zawarcia z 
funduszem inwestycyjnym indywidualnych postanowień umownych, ewentualnie przy 
korzystaniu z pomocy bezstronnego doradcy, nie powinna być ograniczana przez nadmierne 
regulacje na szczeblu europejskim, zwłaszcza że ich wpływ na sytuację transgraniczną 
pozostaje ograniczony.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wprowadzenie w 
swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednicy powinni być zobowiązani do dostarczania informacji np. na temat rzeczywistych 
kosztów, ich wynagrodzenia lub systemu podatkowego mającego zastosowanie do produktu 
inwestycyjnego. Wszystkie informacje potrzebne do podjęcia świadomej decyzji o inwestycji w 
jakiś produkt powinny być dostępne w jednym tylko dokumencie. Konsument nie powinien być 
zobligowany do sprawdzania innych dokumentów oprócz dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje w poszukiwaniu informacji, jakie należy ujawnić zgodnie z MiFID lub dyrektywą 
w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produktów ubezpieczeniowych, które 
nie zapewniają wartości wykupu lub 
których wartość wykupu nie jest 
całkowicie lub częściowo narażona, 
bezpośrednio lub pośrednio, na wahania 
rynkowe;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zakres niniejszego rozporządzenia nie powinien ograniczać się do inwestycji pakietowych lub 
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inwestycji o (częściowo) nieznanym zwrocie. Dla wszystkich bez wyjątku produktów 
oszczędnościowych lub inwestycyjnych powinny istnieć dostępne dla konsumentów dokumenty 
zawierające kluczowe informacje. Jest to kluczowy warunek umożliwiający konsumentom 
wypracowanie nawyku zapoznawania się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje w 
każdym przypadku otrzymania oferty na produkt oszczędnościowy lub inwestycyjny. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zakres rozporządzenia powinien obejmować lokaty terminowe, świadectwa depozytowe i 
obligacje. Jeśli celem przepisów jest pomoc konsumentom w porównywaniu ryzyka i korzyści 
związanych z różnymi rodzajami oszczędności i inwestycji, dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien być dostępny dla wszystkich tych instrumentów. Na przykład niektóre 
produkty strukturyzowane proponowane są konsumentom jako alternatywa dla lokat 
bankowych; dokument zawierający kluczowe informacje byłby dostępny dla produktów 
strukturyzowanych, ale trudno byłoby porównać go z lokatą bankową, dla której dokument 
zawierający kluczowe informacje nie jest wymagany.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

 Ponieważ celem przepisów jest pomoc konsumentom w porównywaniu ryzyka i korzyści 
związanych z różnymi rodzajami oszczędności i inwestycji, dokument zawierający kluczowe 
informacje powinien być dostępny dla wszystkich tych instrumentów. 
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zakładowych programów emerytalnych 
wchodzących w zakres dyrektywy 
2003/41/WE lub dyrektywy 2009/138/WE; 
oraz

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby konsumenci mogli łatwo zrozumieć ryzyko, jakie wiąże się z ich emeryturami 
pracowniczymi, i wyniki, jakich mogą w tym względzie oczekiwać.  Powinni również wiedzieć,
na jakie ryzyko finansowe już są narażeni, aby zróżnicować swoje oszczędności i inwestycje. 
W tym względzie informacje na temat emerytur pracowniczych są potrzebne do adekwatnego 
zróżnicowania ryzyka i do właściwej oceny tego, czego konsumenci mogą rzeczywiście 
oczekiwać w celu kompensacji niższych dochodów po przejściu na emeryturę.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) „produkt inwestycyjny” oznacza każdy 
produkt inwestycyjny lub oszczędnościowy 
sprzedawany inwestorom indywidualnym,
bez względu na jego formę prawną;

Or. en

Uzasadnienie

Jak wspomniano w art. 2 lit. a) – d), zakres niniejszego rozporządzenia nie powinien być 
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ograniczony do inwestycji pakietowych, w przypadku których inwestor narażony jest na 
wahania aktywów, które nie są bezpośrednio dostępne dla kupującego inwestora.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) „osoba sprzedająca” oznacza osobę 
doradzającą produkt inwestycyjny 
inwestorowi indywidualnemu lub 
działającą jako pośrednik przy 
inwestycjach dokonywanych przez 
indywidualnego inwestora.

Or. en

Uzasadnienie

Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny nie jest zdefiniowana w proponowanym 
rozporządzeniu. Sprzedaż to zbyt wąska koncepcja, jako że niektórzy pośrednicy nie sprzedają 
produktu inwestycyjnego, ale zapewniają kontakt między konsumentem a twórcą produktu 
(np. zakładem ubezpieczeniowym). 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Twórca produktu inwestycyjnego
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje go wraz z 
prospektem, jeśli prospekt jest 
publikowany, co najmniej na swojej 
stronie internetowej, zanim produkty mogą 
być sprzedawane inwestorom 
indywidualnym. W stosownych 
przypadkach dokument zawierający 
kluczowe informacje uzupełniany jest 
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przez dystrybutora.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że tam gdzie prospekt jest publikowany i 
udostępniany indywidualnym inwestorom, dostępny powinien być również dokument 
zawierający kluczowe informacje – a przynajmniej jego cześć opracowana przez twórcę 
produktu. Najlepiej byłoby, gdyby wszystkie dokumenty zawierające kluczowe informacje były 
łatwo dostępne na oficjalnej stronie internetowej organu kontrolnego.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera spoczywający na twórcy ogólny obowiązek 
sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Jednakże należy uzupełnić 
informacje podane przez twórcę informacjami dystrybutora.

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Dokument zawierający kluczowe informacje nie może zawierać żadnych treści 
marketingowych lub zaleceń dotyczących zakupu produktów inwestycyjnych, jednak nie jest to 
jasno stwierdzone w proponowanym rozporządzeniu. Ponieważ nie jest pewne, czy wszystkie 
dokumenty zawierające kluczowe informacje podlegają zatwierdzeniu przez właściwy organ 
przed ich rozpowszechnieniem, przepis ten musi być jak najbardziej dokładny.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dokument zawierający kluczowe 
informacje jest sporządzany w językach 
urzędowych lub w języku urzędowym
używanym w części państwa 
członkowskiego, w której prowadzona jest
dystrybucja danego produktu 
inwestycyjnego, lub w innym języku 
zaakceptowanym przez właściwe organy 
tego państwa członkowskiego, jeśli jest 
używany w części państwa 
członkowskiego, w której produkt 
inwestycyjny jest rozprowadzany, a w 
przypadku sporządzenia go w innym 
języku, jest on tłumaczony na jeden z tych 
języków.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa za bardzo istotne, aby konsumenci, do których 
zwraca się pośrednik, rozumieli dokument zawierający kluczowe informacje. W tym względzie 
proponowany artykuł 7 może być problematyczny: z uwagi na zawarte w nim sformułowanie 
dokument zawierający kluczowe informacje może być oferowany indywidualnemu 
inwestorowi w języku, którego ten (dobrze) nie rozumie. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Niniejszy dokument zawiera kluczowe 
informacje na temat przedmiotowego 
produktu inwestycyjnego. Nie jest to 
materiał marketingowy. Podanie tych 
informacji jest wymagane prawem, aby 
pomóc inwestorowi w zrozumieniu 
charakteru produktu inwestycyjnego oraz 

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

ryzyka i kosztów związanych z inwestycją 
w ten produkt. Inwestorowi zaleca się 
zapoznanie z tym dokumentem, aby mógł 
podjąć świadomą decyzję o ewentualnej 
inwestycji.”.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia kosztów to ważne kryterium przy wyborze produktu inwestycyjnego. Ponieważ 
oświadczenie pod tytułem dokumentu zawierającego kluczowe informacje wpływa w dużym 
stopniu na podnoszenie świadomości konsumenta, należy w nim wspomnieć o kosztach.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b) – punkt iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w przypadku gdy produkt 
inwestycyjny zapewnia świadczenia 
ubezpieczeniowe – szczegółowych 
informacji na temat tych świadczeń;

(iv) scenariuszy w zakresie wyników, jeśli 
jest to zasadne z uwagi na charakter 
produktu; kiedy ujawniane są scenariusze 
w zakresie wyników, dokument 
zawierający kluczowe informacje 
powinien podawać najgorszy scenariusz; 
inne ujawnione scenariusze muszą być 
prawdopodobne;

Or. en

Uzasadnienie

Produkty strukturyzowane są często projektowane, aby zaoferować możliwość wysokich, ale 
nierealnych zwrotów. Kiedy publikowane są trzy scenariusze bez wskazania możliwości ich 
wystąpienia, konsument rozumie, że każdy scenariusz charakteryzuje takie samo 
prawdopodobieństwo. Ponadto taka prezentacja wykorzystuje dobrze znany mechanizm 
poznawczy, który polega na przecenianiu korzystnych i przyjemnych rezultatów. Z tych 
powodów przy publikowaniu scenariuszy w zakresie wyników należy uwzględniać ich 
prawdopodobieństwo.
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Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) tego, czy produkt inwestycyjny objęty 
jest systemem rekompensat lub gwarancji, 
wyjaśniając, jaki typ ryzyka objęty jest 
systemem;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Koszty należy ujawnić, niezależnie od tego, czy są bezpośrednie (jak „wpisowe” lub roczne 
opłaty administracyjne) czy pośrednie (jak koszt struktury włączonej do produktu 
strukturyzowanego). Wskaźnik kosztów całkowitych (WKC) stosowany obecnie przez
emitentów UCITS nie obejmuje wszystkich kosztów ponoszonych przez UCITS. Koszty 
wspomniane przez twórcę produktu powinny być przedstawiane jako maksymalne koszty, a 
koszty, które rzeczywiście mają być pokryte, powinny być uwzględnianie w części dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, która jest opracowywana przez dystrybutora. Należy 
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informować konsumentów o rzeczywistej wartości części strukturyzowanej (zawierającej 
instrumenty pochodne) produktu strukturyzowanego. 

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wyniki z przeszłości mogą być mylące. Produkt, który przyniósł duże zyski w okresie „bańki”, 
jest potencjalnie mylący. Wyniki uzyskane w przeszłości można ujawniać tylko przy 
stosownym i skutecznym zastrzeżeniu, że nie są wskazówką wyników danej inwestycji w 
przyszłości. Twórcy produktów nie mogą swobodnie określać okresu, który wezmą pod uwagę 
przy publikowaniu wyników z przeszłości, gdyż wybieraliby wówczas najlepszy dla nich okres 
i nie byłoby żadnej harmonizacji. Należy to określić w drodze aktów delegowanych.

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W stosownych przypadkach pośrednik 
wskazuje: 
a) koszty związane z produktem 
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inwestycyjnym w przypadku, gdy osoba ta 
jest pośrednikiem;
b) prowizje, retrocesje lub inne 
świadczenia związane z transakcjami 
uiszczane przez twórcę lub osobę trzecią 
przewidziane w dyrektywie 2004/39/WE 
oraz dyrektywie 2002/39/WE;
c) przepisy podatkowe, którym podlega 
produkt inwestycyjny w państwie 
członkowskim, w którym aktywnie 
prowadzi doradztwo w jego zakresie oraz 
jego dystrybucję.

Or. en

Uzasadnienie

Jak zaznaczono w art. 5, nie tylko twórca powinien odpowiadać za przygotowanie dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, dystrybutor powinien uzupełniać część twórcy produktu.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

alternatywami, które oferuje dany produkt, 
w tym to, czy wybór ten może zostać 
dokonany w różnych momentach lub 
zmieniony w przyszłości. Przed przyjęciem 
aktów delegowanych Komisja 
przeprowadza stosowne badania 
konsumentów w celu dokonania wyboru 
najwłaściwszych środków dla nich.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas przygotowywania rozporządzenia Komisji w sprawie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje dla inwestorów, który dotyczy UCITS, przed przyjęciem ostatecznej 
formy dokumentu przeprowadzono duże badanie z prawdziwymi konsumentami. Taką samą 
metodologię należy zastosować przy przygotowywaniu dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje. Przetestowanie rzeczywistego wpływu planowanego dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje na konsumentów jest kluczem do sukcesu, zwłaszcza przy 
opracowywaniu formy lub kwestii ujawniania ryzyka.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W regulacyjnych standardach technicznych 
uwzględnia się różne rodzaje produktów 
inwestycyjnych. Europejskie Urzędy 
Nadzoru przeprowadzają stosowne 
badanie z udziałem konsumentów, aby 
określić najlepszą metodykę i sposób 
kalkulacji, o których mowa w lit. a) i b), w 
odniesieniu do indywidualnych 
inwestorów. Europejskie Urzędy Nadzoru
przedkładają Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych do 
dnia […] r.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas przygotowywania rozporządzenia Komisji w sprawie dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje dla inwestorów, który dotyczy UCITS, przed przyjęciem ostatecznej 



PA\923326PL.doc 15/19 PE502.121v02-00

PL

formy dokumentu przeprowadzono duże badanie z prawdziwymi konsumentami. Taką samą 
metodologię należy zastosować przy przygotowywaniu dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje. Przetestowanie rzeczywistego wpływu planowanego dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje na konsumentów jest kluczem do sukcesu, zwłaszcza przy 
opracowywaniu formy lub kwestii ujawniania ryzyka.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Konsument nie jest zazwyczaj w stanie udowodnić, że strata jest rzeczywiście spowodowana 
tym, że dokument zawierający kluczowe informacje nie odpowiada przepisom. Jeśli decyzja 
konsumenta o inwestycji opiera się na dokumencie zawierającym kluczowe informacje, a 
zawarte w nim informacje są niepoprawne lub mylące, ciężar dowodu powinien ponosić 
emitent niepoprawnych lub mylących informacji. Oznacza to, że emitent nie będzie musiał 
zrekompensować straty, jeśli udowodni, że strata nie wynika z wykorzystania informacji z 
dokumentu zawierającego kluczowe informacje.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o kwestię tego, kiedy pośrednik musi przekazać dokument zawierający kluczowe 
informacje, proponowany pierwszy ustęp art. 12 nie uwzględnia faktu, że porada lub zwykłe 
zalecenie udzielane są często w innym momencie niż moment samej transakcji. Porada lub 
zalecenie nie powinny być formułowane bez odniesienia się do dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje i bez dostarczenia go. Powszechnie wiadomo, że decyzje inwestycyjne 
podejmowane są w pierwszych chwilach po uzyskaniu rekomendacji co do produktu. To jedna 
z pierwszych lekcji dla wszystkich sprzedawców. W przypadku niedostarczenia dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje w chwili polecenia produktu, skuteczność tego dokumentu 
dramatycznie spada.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en



PA\923326PL.doc 17/19 PE502.121v02-00

PL

Uzasadnienie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest zaniepokojony wyjątkiem zaproponowanym w 
odniesieniu do dostarczania dokumentu zawierającego kluczowe informacje przed transakcją, 
jeśli do transakcji dochodzi przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Wyjątek 
ten powoduje powstanie ogromnej luki w rozporządzeniu w sprawie dokumentów 
zawierających kluczowe informacje. Jeśli uznamy, że dokument zawierający kluczowe 
informacje jest niezbędny do podjęcia świadomej decyzji o inwestycji, nie powinno być 
możliwe inwestowanie bez możliwości przeczytania tego dokumentu. Przeczytanie dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje po dokonaniu inwestycji nie zapewnia klientowi ochrony, 
chyba że niniejsze rozporządzenie nada mu prawo do wycofania się z inwestycji.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli od przekazania dokumentu zawierającego kluczowe informacje upłynęło dużo czasu lub 
jeśli dokument został zaktualizowany, przekazanie go klientowi przy pierwszej transakcji nie 
powinno zostać uznane za wystarczające w przypadku transakcji kolejnych.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Osoba sprzedająca produkt inwestycyjny 
przekazuje inwestorom indywidualnym 
dokument zawierający kluczowe 
informacje nieodpłatnie. Osoba ta musi 
być w stanie udowodnić, że dokument ten 
został dostarczony zgodnie z 
postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu sprawach przedłożonych duńskiemu systemowi ADR dla usług inwestycyjnych nie 
jest jasne, czy odpowiednik dokumentu zawierającego kluczowe informacje (dokument 
zawierający kluczowe informacje dla inwestorów w przypadku UCITS lub duński 
odpowiednik dla innych produktów inwestycyjnych) został dostarczony. Ważne jest zatem, aby 
pośrednik miał obowiązek udowodnienia, że dokument zawierający kluczowe informacje 
został dostarczony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia. 

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W przypadku przekazania dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje na 
trwałym nośniku informacji innym niż 
papier albo za pośrednictwem strony 
internetowej, na żądanie inwestora 
indywidualnego przekazuje się mu jednak 
nieodpłatnie papierową kopię tego 
dokumentu. Nieodpłatną papierową kopię 
dostarcza się również, jeśli zalecenie 
inwestycji przekazywane jest lub usługa 
pośredniczenia świadczona jest osobiście 
(bezpośrednio).
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Or. en

Uzasadnienie

Jak przewidziano w art. 12 ust. 1 dokument zawierający kluczowe informacje powinien być 
dostarczany z należytym wyprzedzeniem przed zawarciem transakcji, której przedmiotem jest 
produkt inwestycyjny (zob. art. 12 ust. 1). Jeśli zalecenie inwestycji przekazywane jest 
osobiście (bezpośrednio) lub jeśli zamówienie na inwestycję składane jest osobiście, np. w 
okienku bakowym lub w biurze pośrednika, dokument zawierający kluczowe informacje musi 
zostać dostarczony w formie papierowej.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić wyjątki dotyczące publikacji sankcji. Charakter naruszeń wspomnianych w 
art. 19 ust. 1 nie sprawia, że ich publikacja mogłaby poważnie zagrozić stabilności rynków 
finansowych. Jeżeli nazwiska emitentów i pośredników, na których nałożono sankcje, nie będą 
podawane do wiadomości publicznej, nie będzie efektu zniechęcającego do nielegalnych 
praktyk i zawsze będzie opłacało się popełniać wykroczenia.


