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Motyw 6 otrzymuje brzmienie:

(6) Ponieważ ESMA, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady   
(UE) nr 1095/20101, powinien monitorować i oceniać zmiany na rynku w obszarze 
podlegającym jego kompetencjom, właściwe i konieczne jest zwiększenie wiedzy posiadanej 
przez ESMA poprzez poszerzenie zakresu obecnie istniejących baz danych ESMA, tak aby 
obejmowały one wszystkich ZAFI i wszystkie spółki zarządzające UCITS, państwa 
członkowskie, w których świadczą usługi, oraz wszystkie AFI i UCITS zarządzane 
i wprowadzane do obrotu przez tych ZAFI i te spółki zarządzające UCITS, jak również 
wszystkie państwa członkowskie, w których te przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania są 
wprowadzane do obrotu. W tym celu, aby umożliwić ESMA prowadzenie centralnej bazy 
danych zawierającej aktualne informacje, właściwe organy powinny przekazywać ESMA 
informacje na temat powiadomień, listy notyfikacyjne i informacje, które otrzymały na 
podstawie dyrektyw 2009/65/WE i 2011/61/UE w odniesieniu do działalności 
transgranicznej, jak również przekazywać informacje o wszelkich zmianach, które powinny 
znaleźć odzwierciedlenie w bazie danych. Przekazywanie wszelkich dokumentów między 

1 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 oraz uchylenia 
decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
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właściwymi organami do celów powiadamiania powinno odbywać się za pośrednictwem 
portalu zgłoszeniowego, który ma zostać stworzony przez ESMA. 

Dodaje się motywy 7a, 7b i 7c w brzmieniu:

(7a) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 1, 
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 lub je sprzedające, o których mowa w art. 1 ust. 2 tej dyrektywy, są 
zwolnione z obowiązków wynikających z rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 do dnia 31 
grudnia 2019 r. Rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 stanowi również, że Komisja dokona 
przeglądu tego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2018 r., aby ocenić, między innymi, czy 
takie przejściowe zwolnienie należy przedłużyć, czy też – po określeniu wszelkich 
koniecznych dostosowań – przepisy dotyczące kluczowych informacji dla inwestorów 
ustanowione w dyrektywie 2009/65/WE należy zastąpić przepisami dotyczącymi dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1286/2014, 
lub uznać za równoważne tym przepisom.

(7b) Aby umożliwić Komisji przeprowadzenie przeglądu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1286/2014, jak zostało pierwotnie przewidziane przez Parlament Europejski i Radę, 
ostateczny termin tego przeglądu należy przedłużyć o 12 miesięcy. Właściwa komisja 
Parlamentu Europejskiego powinna wesprzeć prowadzenie przeglądu przez Komisję, 
organizując wysłuchanie poświęcone tej kwestii z udziałem właściwych zainteresowanych 
stron reprezentujących interesy sektora i konsumentów.

(7c) Aby uniknąć sytuacji, w której inwestorzy otrzymują dwa różne dokumenty wstępne 
(dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące UCITS i dokument 
zawierający kluczowe informacje na temat PRIIP) dotyczące tego samego funduszu 
inwestycyjnego, podczas gdy przyjmowane i wdrażane są akty legislacyjne wynikające 
z przeglądu przeprowadzonego przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
1286/2014, przejściowe zwolnienie spółek zarządzających zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 
lit. b) dyrektywy 2009/65/WE, spółek inwestycyjnych, o których mowa w art. 27 tej 
dyrektywy, oraz osób doradzających w zakresie jednostek UCITS lub je sprzedających, 
o których mowa w art. 1 ust. 2 tej dyrektywy, z obowiązków określonych w rozporządzeniu 
(UE) nr 1286/2014 należy przedłużyć o 24 miesiące. Bez uszczerbku dla tego przedłużenia 
wszystkie zaangażowane instytucje i organy nadzorcze powinny dążyć do jak najszybszego 
działania w celu ułatwienia zakończenia tego przejściowego zwolnienia. 

Artykuł 10 litera (b) otrzymuje brzmienie:

(b) wszystkie UCITS wprowadzane do obrotu w innym państwie członkowskim, ich 
spółki zarządzające UCITS, a także wykaz państw członkowskich, w których ▌są one 
wprowadzane do obrotu.

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);
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(Poprawki te zostały przyjęta w komisji, lecz nie znalazły się w tekście przekazanym do 
tłumaczenia.)

(Dotyczy wszystkich wersji językowych)


