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Uvodna izjava 6 bi se morala glasiti:

(6) Ker bi moral ESMA v skladu z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in 
Sveta1 spremljati in ocenjevati razvoj na trgu na področju, za katerega je pristojen, je 
primerno in potrebno, da se poveča obseg informacij, ki jih ima ESMA, z razširitvijo 
njegovih trenutnih zbirk podatkov, da bodo te vključevale UAIS in družbe za 
upravljanje KNPVP, države članice, kjer zagotavljajo storitve ter vse AIS in KNPVP, 
ki jih ti UAIS in KNPVP upravljajo in tržijo, kot tudi vse države članice, v katerih se ti 
kolektivni naložbeni podjemi tržijo. Za ta namen bi morali pristojni organi, da bi 
ESMA omogočili vodenje centralne zbirke podatkov s posodobljenimi informacijami, 
ESMA posredovati informacije o uradnih obvestilih, pisnih obvestilih in informacijah, 
ki so jih prejeli v skladu z Direktivo 2009/65/ES in Direktivo 2011/61/EU v zvezi s 
čezmejno dejavnostjo, ter informacije o spremembah, ki bi morale biti prikazane v 
zbirki podatkov. Vsi prenosi dokumentov v zvezi z obveščanjem med pristojnimi 

1 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 
2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).
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organi bi morali potekati prek portala za uradno obveščanje, ki ga bo vzpostavil 
ESMA. 

Vstavijo se uvodne izjave 7a, 7b in 7c:

(7a) V skladu z Uredbo (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta1 so družbe za 
upravljanje, kot so opredeljene v členu 2(1)(b) Direktive 2009/65/ES, investicijske 
družbe iz člena 27 navedene direktive ter osebe, ki prodajajo enote KNPVP, kot so 
opredeljene v členu 1(2) navedene direktive, ali o njih svetujejo, izvzete iz obveznosti 
na podlagi Uredbe (EU) št. 1286/2014 do 31. decembra 2019. V Uredbi (EU) št. 
1286/2014 je tudi določeno, da mora Komisija pregledati navedeno uredbo do 31. 
decembra 2018, da bi med drugim ocenila, ali je treba to prehodno izjemo podaljšati 
ali pa je treba določbe o ključnih podatkih za vlagatelje iz Direktive 2009/65/ES, 
potem ko se ugotovi, kaj vse je treba prilagoditi, nadomestiti s ključnim dokumentom z 
informacijami, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 1286/2014, ali obravnavati kot 
enakovredne temu vlagatelju.

(7b) Da bi Komisija lahko izvedla pregled v skladu z Uredbo (EU) št. 1286/2014, kot sta 
prvotno določila Evropski parlament in Svet, bi bilo treba rok za ta pregled podaljšati 
za 12 mesecev. Pristojni odbor Evropskega parlamenta bi moral podpreti revizijski 
postopek Komisije z organizacijo posvetovanja o tej temi z ustreznimi deležniki, ki 
zastopajo interese industrije in potrošnikov.

(7c) Da vlagatelji ne bi prejemali dveh različnih dokumentov pred objavo, to sta dokument 
o KNPVP s ključnimi podatki za vlagatelje in dokument o PRIIP s ključnimi podatki 
za vlagatelje, za isti investicijski sklad, medtem ko se sprejemajo in izvajajo 
zakonodajni akti, pripravljeni na podlagi pregleda Komisije v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1286/2014, bi bilo treba prehodno izjemo iz obveznosti na podlagi Uredbe (EU) št. 
1286/2014 za družbe za upravljanje, kot so opredeljene v členu 2(1)(b) Direktive 
2009/65/ES, investicijske družbe iz člena 27 navedene direktive ter osebe, ki prodajajo 
enote KNPVP, kot so opredeljene v členu 1(2) navedene direktive, ali o njih svetujejo, 
podaljšati za 24 mesecev. Vse institucije in nadzorni organi bi si morali brez 
poseganja v to podaljšanje prizadevati za čim hitrejše ukrepanje, da se olajša določitev 
prehodne izjeme. 

Člen 10(b) bi se moral glasiti:

(b) vsi KNPVP, ki se tržijo v drugi državi članici, njihova družba za upravljanje KNPVP 
in seznam držav članic, kjer se tržijo.

1 Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 
o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male 
vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) (UL L 352, 9.12.2014, 
str. 1).
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(Ta predlog spremembe je odbor sprejel, vendar ga v besedilu, poslanem v prevod, ni.)

(Zadeva vse jezikovne različice.)


