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Datum primjene: Dokumenti s ključnim informacijama za upakirane 

investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne 

proizvode ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o prijedlogu 

uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane 

investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u 

pogledu datuma njezine primjene (COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)) 

 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2016)0709), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-

0457/2016), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. rujna 2016. o Delegiranoj uredbi Komisije od 

30. lipnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o 

dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male 

ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode utvrđivanjem regulatornih tehničkih 

standarda u vezi s prikazom, sadržajem, pregledom i revizijom dokumenata s ključnim 

informacijama te uvjetima za ispunjavanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata 

(C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), a osobito njezin stavak 4.1, 

– nakon savjetovanja s Europskom središnjom bankom, 

– nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom, 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 23. studenog 2016. obvezao 

prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora 

o funkcioniranju Europske unije, 

                                                 
1  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0347. 



 

 

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0356/2016), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju; 

2. traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti 

svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom; 

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0355 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 1. prosinca 2016. radi 

donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o o izmjeni Uredbe (EU) 

br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske 

proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u pogledu datuma 

njezine primjene 

 

(Budući da je postignut dogovor između Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2016/2340.) 

 


