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Nasprotovanje delegiranemu aktu: dokumenti s ključnimi informacijami o 

paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih 

naložbenih produktih  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. septembra 2016 o delegirani uredbi 

Komisije z dne 30. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih 

produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo 

regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije 

dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po 

posredovanju takih dokumentov  (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2016)03999) („delegirana uredba“) 

– ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju Uredbe (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), zlasti 

členov 8(5), 10(2) in 13(5), 

– ob upoštevanju člena 13 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni 

organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 

2009/78/ES, Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 

novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za 

zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter 

razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES ter Uredbe (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, 

– ob upoštevanju osnutka regulativnega tehničnega standarda, ki ga je 6. aprila 2016 v 

skladu s členoma 10 in 56 uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 

1095/2010 predložil Skupni odbor evropskih nadzornih organov, 



 

 

– ob upoštevanju pisma, ki je bilo najavljeno Komisiji in ki ji ga je poslal predsednik 

Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 30. junija 2016, ter pisma, ki ga je 

predsednik Odbora za ekonomske in monetarne zadeve poslal 12. julija 2016, 

– ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, 

– ob upoštevanju člena 105(3) Poslovnika, 

A. ker je bistveno, da so informacije za potrošnike o naložbenih produktih primerljive, da 

bi tako spodbujali enake konkurenčne pogoje na trgu ne glede na to, katere vrste 

finančnih posrednikov jih pripravljajo ali tržijo; 

B. ker bi bilo za vlagatelje zavajajoče, če bi pri izračunu kategorizacije tveganj za 

zavarovalne produkte izpustili kreditno tveganje; 

C. ker je treba obravnavo produktov, ki ponujajo več možnosti, še pojasniti, zlasti glede na 

izrecno izvzetje, ki je bilo v skladu z Uredbo (EU) št. 1286/2014 odobreno za sklade 

KNPVP; 

D. ker delegirani akt, ki ga je sprejela Komisija, vsebuje napake v metodologiji, 

uporabljeni za izračun scenarijev prihodnje uspešnosti, zato ne izpolnjuje zahteve iz 

Uredbe (EU) št. 1286/2014 o zagotavljanju informacij, ki so točne, poštene in jasne ter 

ne zavajajo, zlasti pa pri nekaterih PRIIP niti v negativnem scenariju niti pri produktih, 

ki v priporočenem najkrajšem obdobju razpolaganja redno vodijo v izgube, ne pokaže, 

da vlagatelji lahko izgubijo denar; 

E. ker zaradi pomanjkanja natančnih navodil v delegirani uredbi v zvezi z opozorilom 

glede kompleksnosti in težke razumljivosti obstaja resno tveganje, da bo izvajanje tega 

elementa v dokumentu s ključnimi informacijami na celotnem enotnem trgu 

neusklajeno; 

F. ker je Parlament še vedno mnenja, da bi bilo treba z dodatnim mandatom za uvedbo 

regulativnih tehničnih standardov predpisati, kdaj naj se uporabi opozorilo glede 

kompleksnosti in težke razumljivosti; 

G. ker brez teh sprememb obstaja tveganje, da bodo pravila v delegirani uredbi v nasprotju 

z duhom in namenom zakonodaje, ki je ta, da bi zagotovili jasne, primerljive, 

razumljive in nezavajajoče informacije o PRIIP za male vlagatelje; 

H. ker v pismu z dne 30. junija 2016, ki ga je Komisiji poslal predsednik Odbora za 

ekonomske in monetarne zadeve, pogajalska skupina Parlamenta Komisijo zaprosila, 

naj oceni, ali bi bilo treba odložiti izvajanje Uredbe (EU) št. 1286/2014; 

1. nasprotuje delegirani uredbi Komisije; 

2. naroči svojemu predsedniku naj to resolucijo posreduje Komisiji in jo obvesti, da 

delegirana uredba ne more začeti veljati; 

3. poziva Komisijo, naj predloži nov delegirani akt, ki bo upošteval zgornje pomisleke; 

4. poziva Komisijo, naj razmisli o predlogu, s katerim bi odložili začetek uporabe Uredbe 

(EU) št. 1286/2014, ne da bi spremenili katero koli določbo prve ravni, in zagotovili 



 

 

nemoteno izvajanje zahtev iz te uredbe in iz delegirane uredbe ter preprečili, da bi se 

izvajanje prve ravni začelo še pred začetkom veljavnosti regulativnih tehničnih 

standardov;  

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu ter vladam in 

parlamentom držav članic. 

 


