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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Gama produselor de investiții aflate la dispoziția investitorilor de retail care intenționează să 
facă o investiție este din ce în ce mai largă. Aceste produse oferă adesea soluții de investiții 
specifice, adaptate nevoilor investitorilor de retail, însă, în mod frecvent, sunt complexe și 
dificil de înțeles. Informațiile oferite în prezent investitorilor în legătură cu aceste produse de 
investiții nu sunt coordonate și adesea nu îi ajută să compare diferitele produse și să le 
înțeleagă caracteristicile. Ca urmare, investitorii de retail efectuează adesea investiții ale căror 
riscuri și costuri nu le înțeleg pe deplin, suferind uneori pierderi neprevăzute din acest motiv.

Prin urmare, Comisia are dreptate atunci când afirmă că, 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 și furnizarea unor informații uniforme, evitându-se cerințele naționale 
divergente care ar putea fi rezultatul transpunerii unei directive. Legiferarea prin regulament 
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.

Din punctul de vedere al protecției consumatorilor, ar trebui menționat, în primul rând, că 
produsele de investiții sunt dificil de înțeles pentru o mare parte a populației și, prin urmare, 
necesită măsuri de protecție. De regulă, cetățenii sunt conștienți de implicațiile unei astfel de 
tranzacții, se informează și primesc sfaturi. 

Capacitatea consumatorilor de a ține seama de particularitățile situației lor prin dispoziții 
contractuale individuale convenite cu fondul de investiții, după caz chiar cu sprijinul unui 
consilier imparțial, nu ar trebui îngrădită prin reglementări excesive la nivel european, cu atât 
mai mult cu cât efectele transfrontaliere sunt limitate.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament prevede norme Prezentul regulament prevede norme 
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uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de 
investiții și norme uniforme referitoare la 
furnizarea acestui document investitorilor 
de retail.

uniforme privind formatul și conținutul 
documentului cu informații cheie care 
trebuie elaborat de creatorii produselor de 
investiții și de intermediari și norme 
uniforme referitoare la furnizarea acestui 
document investitorilor de retail.

Or. en

Justificare

Intermediarii ar trebui să aibă obligația de a pune la dispoziție informații, de exemplu cu 
privire la costurile reale, remunerația lor sau regimul fiscal aplicabil produsului de investiții. 
Toate informațiile necesare pentru luarea unei decizii în cunoștință de cauză de a investi într-
un produs ar trebui să fie disponibile într-un singur document. Consumatorii nu ar trebui să 
fie obligați să consulte documentul cu informații cheie plus un alt document pentru a obține 
informațiile care trebuie puse la dispoziție în temeiul directivei MIFID sau al Directivei 
privind intermedierea de asigurări (IMD).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminat

Or. en

Justificare

 Domeniul de aplicare al acestui regulament nu ar trebui limitat la „investițiile-pachet” sau 
la investițiile cu un randament (parțial) necunoscut. În cazul tuturor produselor de economii 
sau de investiții, fără excepție, trebuie să existe un document cu informații cheie destinat 
consumatorilor. Aceasta este o condiție esențială pentru a-i determina pe consumatori să 
dobândească reflexul de a consulta întotdeauna documentul cu informații cheie, indiferent de 
produsul de economii sau de investiții ce li se propune. 
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depozitele al căror randament este 
determinat în funcție de o rată a dobânzii;

eliminat

Or. en

Justificare

 Depozitele la termen, certificatele de depozit și obligațiunile ar trebui incluse în domeniul de 
aplicare. Atunci când obiectivul unui act legislativ este de a ajuta consumatorii să compare 
riscurile și avantajele diferitelor tipuri de economii sau investiții, un document cu informații 
cheie ar trebui să existe pentru toate aceste instrumente. De exemplu, consumatorilor li se 
propun anumite produse structurate ca alternativă la depozitele bancare. În acest caz ar 
putea exista un document cu informații cheie pentru produsele structurate, însă ar fi dificil de 
realizat o comparație între acestea și un depozit bancar dacă în cazul acestuia din urmă 
existența unui document cu informații cheie nu este obligatorie. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alte valori mobiliare care nu au în 
componența lor un instrument derivat;

eliminat

Or. en

Justificare

 Întrucât obiectivul unui act legislativ este de a ajuta consumatorii să compare riscurile și 
avantajele diferitelor tipuri de economii sau investiții, un document cu informații cheie ar 
trebui să existe pentru toate aceste instrumente. 
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sistemele de pensii ocupaționale care 
intră sub incidența Directivei 2003/41/CE 
sau a Directivei 2009/138/CE; precum și

eliminat

Or. en

Justificare

Este în continuare important ca riscurile și rezultatele probabile ale pensiilor ocupaționale să 
fie înțelese cu ușurință de beneficiarii lor.  Aceștia trebuie să cunoască și riscurile financiare 
la care sunt deja expuși, pentru a-și diversifica economiile și investițiile. În acest sens, sunt 
necesare informații referitoare la pensiile ocupaționale pentru o diversificare adecvată a 
riscurilor și pentru o evaluare corectă a eventualelor măsuri menite să compenseze reducerea 
venitului la pensionare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 4 – 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 
investitor;

(a) „produs de investiții” înseamnă orice 
produs de investiții sau de economii 
comercializat în atenția investitorilor de 
retail, indiferent de forma sa juridică;

Or. en

Justificare

Potrivit dispozițiilor de la articolul 2 literele (a)-(d), domeniul de aplicare al prezentului 
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regulament nu ar trebui limitat la „investițiile-pachet”, deoarece în acest caz investitorul este 
expus la fluctuația activelor care nu pot fi cumpărate direct de către acesta.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „persoana care vinde” înseamnă 
persoana care oferă consiliere unui 
investitor de retail în legătură cu un 
produs de investiții sau care are rol de 
intermediar pentru o investiție realizată de 
un investitor de retail.

Or. en

Justificare

Persoana care vinde produsul de investiții nu este definită în propunerea de regulament. 
Vânzarea este o noțiune prea restrânsă, deoarece unii intermediari nu „vând” produsul de 
investiții, ci stabilesc contactul dintre consumator și creatorul produsului (de exemplu o 
întreprindere de asigurări). 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 5

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 pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv,
împreună cu prospectul în cazul în care se 
publică un prospect, cel puțin pe site-ul 
său de internet, înainte ca produsul să 
poată fi vândut investitorilor de retail. 
Documentul cu informații cheie este 
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completat de distribuitor, dacă este cazul.

Or. en

Justificare

Raportorul consideră că, ori de câte ori prospectul se publică și este accesibil investitorilor 
de retail, documentul cu informații cheie, sau cel puțin partea acestuia de care răspunde 
creatorul, ar trebui de asemenea să fie disponibil în același loc. De altfel, ar fi de preferat ca 
toate documentele cu informații cheie să fie accesibile cu ușurință pe un site oficial al 
autorității de control.

Raportorul este în favoarea unei obligații generale a creatorului de a întocmi un document cu 
informații cheie. Cu toate acestea, informațiile furnizate de creator ar trebui completate cu 
informații ale distribuitorului.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Documentul cu informații cheie nu 
trebuie să conțină materiale de marketing 
sau recomandări de a investi și trebuie să 
fie un document de sine stătător, separat 
în mod clar de materialele de marketing.

Or. en

Justificare

Documentul cu informații cheie nu trebuie să conțină niciun mesaj de marketing și nicio 
recomandare de a realiza investiția în cauză, însă acest lucru nu este precizat clar în 
propunerea de regulament. Întrucât nu este clar dacă toate documentele cu informații cheie 
vor face obiectul unei aprobări prealabile de către o autoritate competentă înainte de 
difuzare, această prevedere trebuie să fie cât mai precisă.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 7

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 limbile oficiale ori în limba 
oficială utilizată în regiunea statului 
membru în care este distribuit produsul de 
investiții sau într-o altă limbă acceptată de 
autoritățile competente ale acelui stat 
membru în cazul în care aceasta este 
utilizată în regiunea statului membru în 
care se distribuie produsul de investiții, iar 
dacă a fost redactat într-o altă limbă, se 
traduce în una dintre aceste limbi.

Or. en

Justificare

Raportorul consideră că este de o importanță fundamentală ca documentele cu informații 
cheie să fie înțelese de publicul căruia i se adresează intermediarul. În acest sens, articolul 7, 
în forma în care este propus, poate ridica anumite probleme: ca urmare a modului în care 
este formulat, documentul cu informații cheie poate fi propus unui investitor de retail într-o 
limbă care nu este (bine) înțeleasă de către consumator. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

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 putea lua 
o decizie de investiție în cunoștință de 
cauză”.
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Or. en

Justificare

Aspectul costurilor reprezintă un criteriu important la alegerea unui produs de investiții.
Întrucât declarația inclusă după titlul documentului cu informații cheie are un important efect 
de sensibilizare asupra consumatorului, în această declarație ar trebui menționate și 
costurile.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

iv) detalii privind eventualele prestații de 
asigurare oferite de produsul de investiții;

iv) scenarii privind performanța, dacă 
acest lucru este pertinent, având în vedere 
natura produsului; în cazul în care sunt 
prezentate scenarii de performanță, 
documentul cu informații cheie ar trebui 
să menționeze și scenariul cel mai 
pesimist; celelalte scenarii prezentate 
trebuie să fie probabile;

Or. en

Justificare

Produsele structurate sunt deseori concepute astfel încât să ofere posibilitatea unor 
randamente ridicate, care nu sunt însă realiste. În cazul în care sunt publicate trei scenarii, 
fără însă a fi menționate probabilitățile respective de materializare a lor, consumatorul 
înțelege că toate scenariile au același grad de probabilitate. În plus, acest tip de prezentare 
exploatează o bine cunoscută predispoziție cognitivă de a supraestima rezultatele favorabile 
sau dorite. Din aceste motive, la publicarea scenariilor de performanță ar trebui să se țină 
seama de gradele de probabilitate respective ale scenariilor în cauză.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 

ii) precizarea dacă produsul de investiții 
face obiectul unei scheme de compensare 
sau de garantare, prezentându-se în detaliu 
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sau de garantare; riscurile acoperite și cele neacoperite de 
schema în cauză;

Or. en

Justificare

Protecția oferită de o schemă de compensare sau de garantare poate îmbrăca mai multe 
forme: schema de compensare pentru investitori protejează clientul de pierderea 
instrumentului în cauză de către întreprinderea de investiții, nu și de pierderile financiare 
determinate de caracterul volatil al activelor pe care se bazează instrumentul sau de 
insolvența emițătorilor activelor subiacente în cauză. Regulamentul ar trebui să dea dovadă 
de o mai mare precizie, pentru a se evita eventuale utilizări abuzive ale acestei prevederi.

Amendamentul 14

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?”, toate costurile aferente unei 
investiții în produsul de investiții, 
cuprinzând costurile directe și indirecte 
care trebuie suportate de investitor, și 
indicatori sintetici ai acestor costuri;

Or. en

Justificare

Costurile trebuie publicate, indiferent de faptul dacă sunt directe (cum ar fi taxele de acces 
sau comisioanele anuale de gestiune) sau indirecte (cum ar fi costul unei structuri incluse 
într-un produs structurat). Raportul cheltuielilor totale („total expense ratio” sau TER) 
utilizat în prezent de emițătorii de OPCVM nu include toate costurile suportate de OPCVM. 
Costurile menționate de creatorii produselor ar trebui prezentate drept costuri maxime, iar 
costurile care trebuie plătite efectiv ar trebui precizate în partea documentului cu informații 
cheie de care răspunde distribuitorul.  Consumatorii trebuie informați cu privire la valoarea 
reală a părții structurate (care conține instrumente derivate) a produsului structurat. 
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Amendamentul 15

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; performanța anterioară se 
prezintă numai însoțită de o avertizare 
corespunzătoare privind faptul că nu 
reprezintă o ilustrare fiabilă a 
performanțelor viitoare; în cazul în care 
în strategia de investiții se face trimitere la 
o valoare de referință, performanța valorii 
de referință se publică împreună cu 
performanța produsului de investiții;

Or. en

Justificare

Performanța anterioară poate fi înșelătoare. Un produs care a avut un randament ridicat în 
timpul evoluției unei „bule” economice poate fi înșelător. Performanța anterioară se prezintă 
numai însoțită de o avertizare corespunzătoare și efectivă privind faptul că nu reprezintă o 
ilustrare a performanței viitoare a investiției. Creatorii de produse nu au dreptul de a alege 
liber perioada pe care o iau în considerare la publicarea performanței anterioare, deoarece, 
în caz contrar, vor alege perioada cea mai favorabilă intereselor lor, fără nicio armonizare. 
Această perioadă trebuie stabilită prin acte delegate.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) După caz, intermediarul 
menționează: 
(a) costurile aferente produsului de 
investiții în cazul în care persoana în 
cauză are rol de intermediar;
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(b) comisioanele, retrocesiunile și alte 
beneficii legate de tranzacția în cauză, 
plătite de creatorul produsului sau de un 
terț, astfel cum se prevede în Directiva 
2004/39/CE și în Directiva 2002/39/CE;
(c) regimul fiscal aplicabil produsului de 
investiții în statul membru în care 
persoana în cauză distribuie activ 
produsul de investiții sau oferă consiliere 
cu privire la acesta.

Or. en

Justificare

Potrivit observațiilor aferente articolului 5, nu numai creatorul produsului ar trebui să fie 
responsabil de redactarea documentului cu informații cheie, ci și distribuitorului ar trebui să 
îi revină sarcina de completare a părții elaborate de creator.

Amendamentul 17

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. Înainte de a adopta 
acte delegate, Comisia realizează teste 
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corespunzătoare cu participarea 
consumatorilor, pentru a selecta măsurile 
cele mai potrivite pentru aceștia.

Or. en

Justificare

Atunci când pregătea regulamentul său privind documentul cu informații cheie destinate 
investitorilor cu privire la OPCVM, Comisia a efectuat teste de anvergură cu participarea 
unor consumatori reali înainte de adoptarea versiunii finale a acestui document. Ar trebui 
adoptată aceeași metodologie și pentru elaborarea documentului cu informații cheie de față. 
Testarea impactului efectiv al documentului preconizat asupra consumatorilor reprezintă 
cheia succesului său, în special atunci când se elaborează aspectul său sau elementul ce ține 
de publicarea riscurilor.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele de standarde tehnice de 
reglementare trebuie să țină cont de 
diferitele tipuri de produse de investiții. 
Autoritățile europene de supraveghere 
înaintează Comisiei proiectele de standarde 
tehnice de reglementare până la data de 
[…].

Proiectele de standarde tehnice de 
reglementare trebuie să țină cont de 
diferitele tipuri de produse de investiții. 
Autoritățile europene de supraveghere 
efectuează teste corespunzătoare cu 
participarea consumatorilor pentru a 
determina metodologia și calculele optime 
legate de literele (a) și (b) pentru 
investitorii de retail. Autoritățile europene 
de supraveghere înaintează Comisiei 
proiectele de standarde tehnice de 
reglementare până la data de […].

Or. en

Justificare

Atunci când pregătea regulamentul său privind documentul cu informații cheie destinate 
investitorilor cu privire la OPCVM, Comisia a efectuat teste de anvergură cu participarea 
unor consumatori reali înainte de adoptarea versiunii finale a acestui document. Ar trebui 
adoptată aceeași metodologie și pentru elaborarea documentului cu informații cheie de față. 
Testarea impactului efectiv al documentului preconizat asupra consumatorilor reprezintă 
cheia succesului său, în special atunci când se elaborează aspectul său sau elementul ce ține 
de publicarea riscurilor.
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Amendamentul 19

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 
demonstrează că a suferit o pierdere și că 
informațiile cuprinse în documentul cu 
informații cheie sunt eronate sau 
înșelătoare, 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. en

Justificare

În general, consumatorii nu sunt în măsură să demonstreze că pierderea a fost efectiv cauzată 
de informațiile necorespunzătoare din document. În cazul în care decizia consumatorului de a 
investi se bazează pe documentul cu informații cheie, iar informațiile din document sunt 
eronate sau înșelătoare, sarcina probei ar trebui să revină persoanei care a emis informațiile 
eronate sau înșelătoare. Aceasta înseamnă că persoana emitentă nu va fi obligată să 
compenseze pierderea dacă poate demonstra că pierderea nu a fost cauzată de utilizarea 
informațiilor conținute în document.

Amendamentul 20

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. În cazul în care 
unui client i se recomandă o investiție sau 
acesta este consiliat cu privire la investiția 
în cauză, documentul cu informații cheie 
este pus la dispoziția clientului fără 
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întârziere.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește momentul în care intermediarul trebuie să pună la dispoziție documentul 
cu informații cheie, la articolul 12 alineatul (1), în forma propusă, nu se tratează situația în 
care consilierea sau o simplă recomandare este oferită deseori separat de o tranzacție. Nu ar 
trebui oferită consiliere sau recomandări fără a se face trimitere la documentul cu informații 
cheie și fără punerea la dispoziție a acestuia. Este bine cunoscut faptul că deciziile de 
investiții sunt luate în primele clipe după ce se face o recomandare. Aceasta este una dintre 
primele lecții pe care le învață toți vânzătorii. Dacă documentul cu informații cheie nu este 
pus la dispoziție în momentul în care se face recomandarea, eficiența acestuia se va reduce 
brusc.

Amendamentul 21

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

Raportorul are rezerve față de excepția propusă pentru cerința de a furniza documentul cu 
informații cheie înainte de realizarea tranzacției, în cazul în care tranzacția are loc prin 
intermediul unor mijloace de comunicare la distanță. Această excepție creează o lacună 
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importantă în regulamentul privind documentul cu informații cheie. Documentul cu informații 
cheie este necesar pentru luarea unei decizii de investiții în cunoștință de cauză și, prin 
urmare, nu ar trebui să fie posibil să se realizeze o investiție fără să fi existat posibilitatea de 
a citi acest document. Dacă documentul este citit după ce investiția a fost realizată, clientul 
nu este protejat, cu excepția cazului în care acest regulament ar prevedea un drept de 
retragere.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul efectuării unor tranzacții 
succesive legate de același produs de 
investiții în numele unui investitor de 
retail, conform instrucțiunilor date de acel 
investitor persoanei care vinde produsul de 
investiții înainte de încheierea primei 
tranzacții, obligația de a furniza 
documentul cu informații cheie prevăzută 
la alineatul (1) se aplică numai în cazul 
primei tranzacții.

(3) În cazul efectuării unor tranzacții 
succesive legate de același produs de 
investiții în numele unui investitor de 
retail, conform instrucțiunilor date de acel 
investitor persoanei care vinde produsul de 
investiții înainte de încheierea primei 
tranzacții, obligația de a furniza 
documentul cu informații cheie prevăzută 
la alineatul (1) se aplică numai în cazul 
primei tranzacții, cu excepția cazului în 
care documentul cu informații cheie a 
fost actualizat sau au trecut mai mult de 
șase luni de la prima tranzacție.

Or. en

Justificare

Dacă a trecut o perioadă lungă de timp de la furnizarea documentului cu informații cheie sau 
dacă acesta a fost actualizat, prima punere la dispoziție a documentului nu ar trebui 
considerată ca fiind suficientă pentru tranzacțiile ulterioare.

Amendamentul 23

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 

(1) Persoana care vinde un produs de 
investiții pune documentul cu informații 
cheie la dispoziția investitorilor de retail în 
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mod gratuit. mod gratuit. Această persoană trebuie să 
fie în măsură să demonstreze că 
documentul cu informații cheie a fost pus 
la dispoziție în conformitate cu 
prevederile din prezentul regulament.

Or. en

Justificare

În multe cazuri care au fost aduse în fața mecanismului de soluționare alternativă a litigiilor 
din Danemarca specializat pe servicii de investiții, nu este clar dacă documentul echivalent 
documentului cu informații cheie (documentul cu informații cheie destinat investitorilor în 
cazul OPCVM sau echivalentul danez pentru alte produse de investiții) a fost pus la dispoziție 
sau nu. Prin urmare, este important ca intermediarul să suporte sarcina probei și să 
demonstreze că documentul a fost pus la dispoziție în conformitate cu prevederile din 
prezentul regulament. 

Amendamentul 24

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. 

(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. Un exemplar pe hârtie se 
furnizează gratuit și atunci când 
recomandarea de a investi sau serviciile 
de intermediere sunt oferite în persoană 
(față în față).

Or. en

Justificare

Potrivit articolului 12 alineatul (1), documentul cu informații cheie trebuie pus la dispoziție 
în timp util înainte de încheierea unei tranzacții legate de produsul de investiții în cauză [a se 
vedea articolul 12 alineatul (1)]. Atunci când recomandarea de a investi este oferită în 
persoană (față în față) sau când ordinul de investiție este transmis în persoană, de exemplu la 
ghișeul unei bănci sau la biroul intermediarului, documentul cu informații cheie trebuie pus 
la dispoziție pe hârtie.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 22 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile și măsurile impuse pentru 
încălcările menționate la articolul 19 
alineatul (1) sunt făcute publice fără 
întârzieri nejustificate, incluzând cel puțin 
informații privind tipul de încălcare a 
prezentului regulament și identitatea 
persoanelor responsabile, cu excepția 
cazurilor în care dezvăluirea acestor 
informații ar perturba serios piețele 
financiare.

Sancțiunile și măsurile impuse pentru 
încălcările menționate la articolul 19 
alineatul (1) sunt făcute publice fără 
întârzieri nejustificate, incluzând cel puțin 
informații privind tipul de încălcare a 
prezentului regulament și identitatea 
persoanelor responsabile.

În cazul în care publicarea ar aduce un 
prejudiciu disproporționat părților 
implicate, autoritățile competente publică 
sancțiunile sau măsurile fără a indica 
identitatea persoanelor responsabile.

Or. en

Justificare

Excepțiile de la publicarea sancțiunilor ar trebui eliminate. Încălcările menționate la 
articolul 19 alineatul (1) nu sunt de natură ca, prin publicarea lor, să pericliteze în mod 
serios piețele financiare. Atât timp cât numele emitenților sau ale intermediarilor condamnați 
nu sunt făcute publice, nu va exista un efect de descurajare care să prevină practicile ilegale, 
iar  comiterea de încălcări va fi întotdeauna avantajoasă.


