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Considerentul 6 se citește după cum urmează:

(6) Întrucât ESMA, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului1, ar trebui să monitorizeze și să evalueze evoluțiile pieței în 
domeniul său de competență, este oportun și necesar să se extindă cunoștințele ESMA, 
incluzând în actualele baze de date ale ESMA toți AFIA și toate societățile de administrare ale 
OPCVM-urilor, statele membre în care în care acestea furnizează servicii, alături de toate 
FIA și toate OPCVM-urile pe care aceste AFIA și societăți de administrare ale OPCVM-
urilor le administrează și le comercializează, precum și toate statele membre în care sunt 
comercializate aceste întreprinderi de investiții colective. În acest scop, pentru a-i permite 
ESMA să actualizeze informațiile stocate în baza de date centralizată, autoritățile 
competente ar trebui să-i transmită ESMA informații privind notificările, scrisorile de 
notificare și informațiile primite în temeiul Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în 
legătură cu activitățile transfrontaliere, precum și informații referitoare la orice modificare 
care ar trebui să se reflecte în conținutul bazei de date. Toate transferurile de documente 
aferente notificărilor derulate între autoritățile competente ar trebui să aibă loc prin 
intermediul unui portal pentru notificări care urmează să fie creat de ESMA. 

1 Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de 
instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), 
de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 
15.12.2010, p. 84).



PE627.812v01-00 2/3 RR\1171452RO.docx

RO

Se introduc considerentele 7a, 7b și 7c:

(7a) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și 
al Consiliului1, societățile de administrare definite la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Directiva 2009/65/CE, societățile de investiții menționate la articolul 27 din aceeași 
directivă și persoanele care vând unități de OPCVM-uri sau oferă consultanță cu privire la 
acestea, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din directiva menționată, sunt scutite de 
obligațiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 până la 31 decembrie 2019. 
Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 prevede, de asemenea, că, până la 31 decembrie 2018, va 
fi reexaminat de Comisie, care va evalua, printre altele, dacă această scutire tranzitorie ar 
trebui prelungită sau dacă, după ce se identifică eventualele modificări necesare, 
dispozițiile privind informațiile esențiale destinate investitorilor din Directiva 2009/65/CE 
ar trebui înlocuite de documentul cu informații esențiale prevăzut de Regulamentul (UE) 
nr. 1286/2014 sau ar trebui considerate echivalente cu acesta.

(7b) Pentru a-i permite Comisiei să ducă la bun sfârșit reexaminarea Regulamentului 
(UE) nr. 1286/2014, cum au prevăzut inițial Parlamentul European și Consiliul, termenul 
limită pentru reexaminare ar trebui prelungit cu 12 luni. Comisia competentă a 
Parlamentului European ar trebui să sprijine procesul de reexaminare al Comisiei prin 
organizarea unei audieri pe această temă cu părțile interesate relevante care reprezintă 
interesele sectorului și ale consumatorilor.

(7c) Pentru a se evita situația în care investitorii primesc două documente diferite înainte 
de publicare (un document cu informații esențiale destinate investitorilor referitoare la 
OPCVM și un document cu informații esențiale referitoare la PRIIP) pentru același fond 
de investiții, în perioada în care sunt adoptate și puse în aplicare actele legislative care 
rezultă din reexaminare, ar trebui prelungită cu 24 de luni scutirea tranzitorie de obligațiile 
prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 pentru societățile de administrare, definite 
la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE, pentru societățile de investiții 
menționate la articolul 27 din aceeași directivă și pentru persoanele care vând unități ale 
OPCVM-urilor sau oferă consultanță cu privire la acestea, în conformitate cu articolul 1 
alineatul (2) din directiva menționată. Indiferent de această prelungire, toate instituțiile și 
autoritățile de supraveghere implicate ar trebui să depună eforturi, acționând cât mai 
repede posibil pentru a facilita încetarea derogării tranzitorii respective. 

Articolul 10 litera (b) ar trebui să aibă următorul text:

(b) toate OPCVM-urile care sunt comercializate în alt stat membru, societățile care 
administrează aceste OPCVM-uri și o listă a statelor membre în care sunt comercializate.

(Acest amendament a fost adoptat în comisie, dar lipsea din textul trimis spre traducere.)

(Privește toate versiunile lingvistice.)

1 Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 
2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate 
și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1).;
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