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PR_COD_1app 

 

 

Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w 

sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych 

produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w 

odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania 

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0709), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-

0457/2016), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2016 r. w 

sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 czerwca 2016 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w 

sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych 

produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych 

(PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie 

prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje 

oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów (C(2016)03999 – 

2016/2816(DEA)), w szczególności jej ust. 41, 

– uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 23 

listopada 2016 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0356/2016), 

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 
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ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/… 

z dnia 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających 

kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i 

ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego 

stosowania 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego2, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego3, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą4, 

                                                                                                                                                         
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0347. 
2
  Dz.U. C …, s.  

3  Dz.U. C …, s. 
4  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … (Dz.U. …) (dotychczas 

nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia … .  
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a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/20141 wprowadziło 

szereg środków mających na celu zwiększenie ochrony inwestorów i odbudowę 

zaufania konsumentów do sektora usług finansowych poprzez zwiększenie 

przejrzystości na detalicznym rynku inwestycyjnym. Zobowiązuje ono twórców 

detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów 

inwestycyjnych do sporządzania dokumentu zawierającego kluczowe informacje. 

(2) Rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 upoważnia Europejski Urząd Nadzoru (Europejski 

Urząd Nadzoru Bankowego) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1093/20102, Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) ustanowiony 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/20103 i Europejski 

Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) 

ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/20104 

do sporządzenia regulacyjnych standardów technicznych określających elementy 

dokumentu zawierającego kluczowe informacje. 

                                                 
1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 

listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, 

dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych 

produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz.U. L 352 z 9.12.2014, s. 1). 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 

24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 

(Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz 

uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12). 
3  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 

24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 

(Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 

2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48). 
4  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 

24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 

(Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji 

nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, 

s. 84). 
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(3) Dnia 30 czerwca 2016 r. Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane uzupełniające 

rozporządzenie (UE) nr 1286/20141 (zwane dalej „rozporządzeniem delegowanym”), 

które określa szczegóły w odniesieniu do prezentacji i treści dokumentu zawierającego 

kluczowe informacje i jego standardowego formatu, metody prezentacji ryzyka i 

zysku oraz obliczania kosztów, warunki i minimalną częstotliwość dokonywania 

przeglądu informacji zawartych w dokumentach zawierających kluczowe informacje 

oraz warunki spełniania wymogów dotyczących przekazywania inwestorom 

indywidualnym dokumentów zawierających kluczowe informacje. 

(4) Dnia 14 września 2016 r. Parlament Europejski wyraził sprzeciw wobec 

rozporządzenia delegowanego przyjętego przez Komisję dnia 30 czerwca 2016 r. i 

zwrócił się, wraz ze zdecydowaną większością państw członkowskich, o odroczenie 

daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 1286/2014.  

                                                 
1  Rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 30.6.2016 r. uzupełniające rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów 

zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego 

inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez 

ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, 

przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków 

spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów (C(2016)3999). 
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(5) Odroczenie o 12 miesięcy da zainteresowanym dodatkowy czas na dostosowanie się 

do nowych wymogów. W związku z tymi wyjątkowymi okolicznościami celowa i 

uzasadniona jest odpowiednia zmiana rozporządzenia (UE) nr 1286/2014. 

(6) Ze względu na bardzo krótki okres, jaki pozostał do rozpoczęcia stosowania przepisów 

rozporządzenia (UE) nr 1286/2014, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie 

niezwłocznie.  

(7) W związku z tym, uzasadnione jest również zastosowanie wyjątku dla pilnych 

przypadków przewidzianego w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów 

narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej, do 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego 

Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 
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Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 1286/2014 art. 34 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich. 

Sporządzono w 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący 

 



 

RR\1111154PL.docx 11/11 PE594.019v02-00 

 PL 

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ 

Tytuł Dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące detalicznych 

produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów 

inwestycyjnych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania 

Odsyłacze COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD) 

Data przedstawienia w PE 9.11.2016    

Komisja przedmiotowo właściwa 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

ECON 

21.11.2016 
   

Komisje wyznaczone do wydania opinii 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

IMCO 

21.11.2016 

LIBE 

21.11.2016 
  

Opinia niewydana 

       Data decyzji 

IMCO 

23.11.2016 

LIBE 

1.12.2016 
  

Sprawozdawcy 

       Data powołania 

Pervenche Berès 

7.11.2016 
   

Procedura uproszczona - data decyzji 7.11.2016 

Rozpatrzenie w komisji 28.11.2016    

Data złożenia 29.11.2016 

 
 


