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POPRAWKI PARLAMENTU*

do tekstu proponowanego przez Komisję

---------------------------------------------------------

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/…

z dnia …

w sprawie zmiany dyrektywy 2009/65/WE w odniesieniu do stosowania dokumentów 

zawierających kluczowe informacje przez spółki zarządzające przedsiębiorstwami 

zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; 
symbol ▌sygnalizuje skreślenia.
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PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 53 ust. 

1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą2,

1 Opinia z dnia 20 października 2021 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku 
Urzędowym).

2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia ... (dotychczas nieopublikowane 
w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia ....
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 78 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE1 zobowiązano 

spółki inwestycyjne i spółki zarządzające do sporządzenia krótkiego dokumentu 

zawierającego kluczowe informacje na temat podstawowych cech przedsiębiorstw 

zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), których 

jednostki są oferowane inwestorom (zwane dalej „kluczowymi informacjami dla 

inwestorów”), tak by inwestorzy ci mogli zrozumieć charakter oraz ryzyko związane 

z oferowanym im UCITS oraz, w konsekwencji, podjąć świadome decyzje 

inwestycyjne.

(2) W rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/20142 zobowiązano 

twórców detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych 

produktów inwestycyjnych (PRIIP), przed udostępnieniem PRIIP inwestorom 

indywidualnym, do sporządzenia i publikacji dokumentu zawierającego kluczowe 

informacje na temat danego produktu, tak aby umożliwić inwestorom indywidualnym 

zrozumienie i porównanie kluczowych cech PRIIP i kluczowych ryzyk z nim 

związanych.

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w 
sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

2 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).
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(3) UCITS stanowią również PRIIP, w przypadku którego zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr 1286/2014 wymagany jest dokument zawierający kluczowe informacje. 

Jednakże zgodnie z art. 32 ust. 1 tego rozporządzenia (zwanym dalej „przepisem 

przejściowym”) spółki zarządzające zdefiniowane w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 

2009/65/WE, spółki inwestycyjne, o których mowa w art. 27 tej dyrektywy, oraz 

osoby doradzające w zakresie jednostek UCITS, o których mowa w art. 1 ust. 2 tej 

dyrektywy, lub je sprzedające, są do dnia 31 grudnia 2021 r. zwolnione z obowiązków 

określonych w tym rozporządzeniu, a zatem z wymogu sporządzania dokumentu 

zawierającego kluczowe informacje.

(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/6531 uzupełnia rozporządzenie (UE) 

nr 1286/2014 poprzez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych 

w odniesieniu do prezentacji, treści i standardowego formatu dokumentu 

zawierającego kluczowe informacje, metody prezentacji ryzyka i zysku oraz 

obliczania kosztów, a także warunków i minimalnej częstotliwości dokonywania 

przeglądu informacji zamieszczonych w dokumencie zawierającym kluczowe 

informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania dokumentu zawierającego 

kluczowe informacje inwestorom indywidualnym.

1 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 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 (Dz.U. L 100 
z 12.4.2017, s. 1).



PE699.883/ 5

PL

(5) W dniu 7 września 2021 r. Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane (UE) 

2021/… zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) 2017/653 w odniesieniu do podstawowej metodyki i 

prezentacji scenariuszy dotyczących wyników, prezentacji kosztów i metodyki 

obliczania ogólnych wskaźników kosztów, prezentacji i treści informacji na temat 

wyników osiągniętych w przeszłości oraz prezentacji kosztów w odniesieniu do PRIIP 

oferujących wiele wariantów inwestycyjnych, a także dostosowania przepisu 

przejściowego dla twórców PRIIP oferujących jednostki funduszy, o których mowa w 

art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, jako 

bazowe warianty inwestycyjne do przedłużonego obowiązywania przepisu 

przejściowego określonego w tym artykule. Datą rozpoczęcia stosowania tego 

rozporządzenia delegowanego jest dzień 1 lipca 2022 r., ale istotne jest uwzględnienie 

potrzeby zapewnienia spółkom zarządzającym, spółkom inwestycyjnym i osobom 

doradzającym w zakresie jednostek UCITS i jednostek funduszy innych niż UCITS 

lub je sprzedającym wystarczającej ilości czasu na przygotowanie się do wygaśnięcia 

przepisu przejściowego, a tym samym do spełnienia obowiązku sporządzania 

dokumentu zawierającego kluczowe informacje. ▌

(6) Aby zaspokoić potrzebę zapewnienia wystarczającej ilości czasu na przygotowanie 

się do spełnienia obowiązku sporządzania dokumentu zawierającego kluczowe 

informacje, rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 zmieniono rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/…1+, w celu przedłużenia okresu 

obowiązywania przepisu przejściowego do dnia 31 grudnia 2022 r.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/… z dnia ... w sprawie 
zmiany rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 w odniesieniu do przedłużenia okresu 
obowiązywania przepisu przejściowego dotyczącego spółek zarządzających, spółek 
inwestycyjnych i osób doradzających w zakresie jednostek przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i jednostek funduszy innych 
niż UCITS lub je sprzedających (Dz.U. L […] z […], s. […]).

+ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE 
71/21 [2021/0215 (COD)] oraz wstawić numer, datę i odesłanie do publikacji w Dz.U. 
dla tego rozporządzenia w przypisie.



PE699.883/ 6

PL

(7) Kluczowe informacje dla inwestorów oraz dokumenty zawierające kluczowe 

informacje obejmują zasadniczo te same wymogi dotyczące ujawniania informacji. 

Należy zatem zapewnić, aby inwestorzy indywidualni dokonujący inwestycji w PRIIP 

i zainteresowani nabyciem jednostek UCITS nie otrzymywali, począwszy od dnia 1 

stycznia 2023 r., dwóch dokumentów dotyczących tego samego produktu 

finansowego. Dokument zawierający kluczowe informacje należy zatem uznawać za 

spełniający wymogi dotyczące kluczowych informacji dla inwestorów. Ponadto dla 

inwestorów innych niż inwestorzy indywidualni, spółki inwestycyjne i spółki 

zarządzające powinny nadal sporządzać kluczowe informacje dla inwestorów 

zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, chyba że podejmą decyzję o sporządzaniu 

dokumentu zawierającego kluczowe informacje, jak określono w rozporządzeniu 

(UE) nr 1286/2014. W takich przypadkach właściwe organy nie powinny wymagać 

od spółek inwestycyjnych i spółek zarządzających przekazywania kluczowych 

informacji dla inwestorów, a inwestorom tym powinien wówczas być przekazywany 

jedynie dokument zawierający kluczowe informacje.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2009/65/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
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Artykuł 1

W dyrektywie 2009/65/WE dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 82a

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w sytuacji gdy spółka inwestycyjna lub – 

w odniesieniu do każdego ze wspólnych funduszy, którymi zarządza – spółka 

zarządzająca sporządza, przekazuje, zmienia i tłumaczy dokument zawierający 

kluczowe informacje, który jest zgodny z wymogami dotyczącymi dokumentu 

zawierającego kluczowe informacje określonymi w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014*, właściwe organy uznawały ten dokument 

zawierający kluczowe informacje za spełniający wymogi mające zastosowanie do 

kluczowych informacji dla inwestorów, jak określono w art. 78–82 i art. 94 niniejszej 

dyrektywy.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by właściwe organy nie wymagały od spółki 

inwestycyjnej lub – w odniesieniu do każdego ze wspólnych funduszy, którymi 

zarządza – od spółki zarządzającej, by sporządzała kluczowe informacje dla 

inwestorów zgodnie z art. 78–82 i art. 94 niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy 

spółka ta sporządza, przekazuje, zmienia i tłumaczy dokument zawierający 

kluczowe informacje, który jest zgodny z wymogami mającymi zastosowanie do 

dokumentów zawierających kluczowe informacje określonymi w rozporządzeniu 

(UE) nr 1286/2014.

_____________________

* 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).”.
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Artykuł 2

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują do dnia 30 czerwca 2022 r. przepisy 

niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadamiają o tym 

Komisję.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej 

dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób 

dokonywania takiego odniesienia określany jest przez państwa członkowskie.

2. ▌Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa 

krajowego, ▌przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
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Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący


