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Predlog spremembe 65
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ko se mali vlagatelji odločajo za 
naložbe, lahko pri tem izbirajo med vse več 
različnimi vrstami naložbenih produktov.
Ti produkti pogosto zagotavljajo posebne 
naložbene rešitve, prilagojene potrebam 
malih vlagateljev, vendar so običajno 
zapleteni in težko razumljivi. Obstoječa 
razkritja informacij o takih naložbenih 
produktih za vlagatelje so neusklajena in 
malim vlagateljem pogosto niso v pomoč 
pri primerjanju različnih produktov in 
razumevanju njihovih značilnosti. Zato so 
se mali vlagatelji večkrat odločili za 
naložbe s tveganji in stroški, ki jih niso 
povsem razumeli, ter tako v nekaterih 
primerih utrpeli nepredvidene izgube.

(1) Ko se mali vlagatelji odločajo za 
naložbe, lahko pri tem izbirajo med vse več 
različnimi vrstami paketnih naložbenih 
produktov za male vlagatelje. Ti produkti
lahko zagotavljajo posebne naložbene 
rešitve, prilagojene potrebam malih 
vlagateljev, vendar so običajno zapleteni in 
težko razumljivi. Obstoječa razkritja 
informacij o takih paketnih naložbenih 
produktih za male vlagatelje so 
neusklajena in malim vlagateljem pogosto 
niso v pomoč pri primerjanju različnih 
produktov in razumevanju njihovih 
značilnosti ter ne prispevajo k finančni 
izobrazbi vlagateljev. Zato so se mali 
vlagatelji večkrat odločili za naložbe s 
tveganji in stroški, ki jih niso povsem 
razumeli, ter tako v nekaterih primerih 
utrpeli nepredvidene izgube.

Or. en

Predlog spremembe 66
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ko se mali vlagatelji odločajo za 
naložbe, lahko pri tem izbirajo med vse več 
različnimi vrstami naložbenih produktov.
Ti produkti pogosto zagotavljajo posebne 
naložbene rešitve, prilagojene potrebam 
malih vlagateljev, vendar so običajno 
zapleteni in težko razumljivi. Obstoječa 
razkritja informacij o takih naložbenih 

(1) Ko se mali vlagatelji odločajo za 
naložbe, lahko pri tem izbirajo med vse več 
različnimi vrstami paketnih naložbenih 
produktov za male vlagatelje. Ti produkti 
pogosto zagotavljajo posebne naložbene 
rešitve, prilagojene potrebam malih 
vlagateljev, vendar so običajno zapleteni in 
težko razumljivi. Obstoječa razkritja 
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produktih za vlagatelje so neusklajena in 
malim vlagateljem pogosto niso v pomoč 
pri primerjanju različnih produktov in 
razumevanju njihovih značilnosti. Zato so 
se mali vlagatelji večkrat odločili za 
naložbe s tveganji in stroški, ki jih niso 
povsem razumeli, ter tako v nekaterih 
primerih utrpeli nepredvidene izgube.

informacij o takih naložbenih produktih za 
vlagatelje so neusklajena in malim 
vlagateljem pogosto niso v pomoč pri 
primerjanju različnih produktov in 
razumevanju njihovih značilnosti. Zato so 
se mali vlagatelji večkrat odločili za 
naložbe s tveganji in stroški, ki jih niso 
povsem razumeli, ter tako v nekaterih 
primerih utrpeli nepredvidene izgube.

Or. en

Obrazložitev

Namen osnutka uredbe o dokumentih s ključnimi informacijami za naložbene produkte je 
izboljšati razumljivost in primerljivost paketnih naložbenih produktov za male vlagatelje. 
Uredba bi zato morala biti omejena na tovrstne paketne produkte. Potrošniki bi lahko imeli 
koristi od dokumentov s ključnimi informacijami ali podobnih dokumentov za druge vrste 
produktov. Vendar je bila ta uredba pripravljena za paketne naložbene produkte za male 
vlagatelje in sprememba področja uporabe bi lahko imela negativne posledice za vsebino, 
ureditev odgovornosti itd. Ta obrazložitev velja za vse podobne predloge sprememb.

Predlog spremembe 67
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Ker lahko proizvajalci naložbenih 
produktov uporabijo namenske družbe ali 
holdinge, da bi se izognili pravilom o 
razkritju v okviru dokumenta s ključnimi 
informacijami za vlagatelje, bi se ta 
uredba morala uporabljati za delnice ali 
enote takšnih družb.

Or. en

Obrazložitev

Nekateri proizvajalci naložbenih produktov v vse večji meri uporabljajo delnice ali enote 
namenskih družb ali holdingov, da bi se izognili uredbam in posledično zakonodajnim 
omejitvam. Bistveno je zagotoviti, da se tovrstne družbe ne izognejo obveznosti predložitve 
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ključnih informacij za vlagatelje malim vlagateljem. Pri ocenjevanju uporabnosti uredbe bi 
tako moralo prevladati načelo pregleda, da bi preprečili strategije izogibanja in vrzeli. 
Predlog spremembe temelji na predlogu francoskega regulativnega organa. 

Predlog spremembe 68
Elena Băsescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Izboljšanje določb o preglednosti 
naložbenih produktov, ki so na voljo malim 
vlagateljem, je pomemben ukrep za zaščito 
vlagateljev in pogoj za povrnitev zaupanja 
malih vlagateljev v finančni trg. Na ravni 
Unije so bili prvi koraki v tej smeri že 
storjeni z oblikovanjem režima ključnih 
informacij za vlagatelje, ki je bil 
vzpostavljen z Direktivo 2009/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in 
drugih predpisov o kolektivnih naložbenih 
podjemih za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje (KNPVP).

(2) Izboljšanje določb o preglednosti 
naložbenih produktov, ki so na voljo malim 
vlagateljem, je pomemben ukrep za zaščito 
vlagateljev in pogoj za povrnitev zaupanja 
malih vlagateljev v finančni trg, kar je po 
finančni krizi še zlasti pomembno. Na 
ravni Unije so bili prvi koraki v tej smeri 
že storjeni z oblikovanjem režima ključnih 
informacij za vlagatelje, ki je bil 
vzpostavljen z Direktivo 2009/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in 
drugih predpisov o kolektivnih naložbenih 
podjemih za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje (KNPVP).

Or. en

Predlog spremembe 69
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Izboljšanje določb o preglednosti 
naložbenih produktov, ki so na voljo malim 
vlagateljem, je pomemben ukrep za zaščito 
vlagateljev in pogoj za povrnitev zaupanja 
malih vlagateljev v finančni trg. Na ravni 
Unije so bili prvi koraki v tej smeri že 

(2) Izboljšanje določb o preglednosti
paketnih naložbenih produktov za male 
vlagatelje, ki so na voljo malim 
vlagateljem, je pomemben ukrep za zaščito 
vlagateljev in pogoj za povrnitev zaupanja 
malih vlagateljev v finančni trg. Na ravni 
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storjeni z oblikovanjem režima ključnih 
informacij za vlagatelje, ki je bil 
vzpostavljen z Direktivo 2009/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in 
drugih predpisov o kolektivnih naložbenih 
podjemih za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje (KNPVP).

Unije so bili prvi koraki v tej smeri že 
storjeni z oblikovanjem režima ključnih 
informacij za vlagatelje, ki je bil 
vzpostavljen z Direktivo 2009/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in 
drugih predpisov o kolektivnih naložbenih 
podjemih za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje (KNPVP).

Or. en

Predlog spremembe 70
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Različna pravila, ki se razlikujejo glede 
na industrijo, ki ponuja naložbene 
produkte, in nacionalne predpise na tem 
področju, ustvarjajo neenake konkurenčne 
pogoje za različne produkte in 
distribucijske kanale ter pomenijo dodatne 
ovire za enotni trg finančnih storitev in 
produktov. Države članice so že začele 
različno in neusklajeno ukrepati za odpravo 
pomanjkljivosti pri ukrepih za zaščito 
vlagateljev, pri čemer se bo ta razvoj 
verjetno nadaljeval. Različni pristopi k 
razkrivanju informacij o naložbenih 
produktih ovirajo razvoj enakih 
konkurenčnih pogojev za različne 
proizvajalce naložbenih produktov in 
prodajalce teh produktov, zaradi česar 
izkrivljajo konkurenco. Prav tako bi 
ustvarili neenako raven zaščite vlagateljev 
v Uniji. Takšne razlike pomenijo oviro za 
vzpostavitev in nemoteno delovanje 
notranjega trga. Zato je ustrezna pravna 
podlaga člen 114 PDEU, kot se razlaga v 
skladu s stalno sodno prakso Sodišča 
Evropske unije.

(3) Različna pravila, ki se razlikujejo glede 
na industrijo, ki ponuja paketne naložbene 
produkte za male vlagatelje, in nacionalne 
predpise na tem področju, ustvarjajo 
neenake konkurenčne pogoje za različne 
produkte in distribucijske kanale ter 
pomenijo dodatne ovire za enotni trg 
finančnih storitev in produktov. Države 
članice so že začele različno in neusklajeno 
ukrepati za odpravo pomanjkljivosti pri 
ukrepih za zaščito vlagateljev, pri čemer se 
bo ta razvoj verjetno nadaljeval. Različni 
pristopi k razkrivanju informacij o
paketnih naložbenih produktih za male 
vlagatelje ovirajo razvoj enakih 
konkurenčnih pogojev za različne 
proizvajalce paketnih naložbenih 
produktov za male vlagatelje in prodajalce 
teh produktov, zaradi česar izkrivljajo 
konkurenco. Prav tako bi ustvarili neenako 
raven zaščite vlagateljev v Uniji. Takšne 
razlike pomenijo oviro za vzpostavitev in 
nemoteno delovanje notranjega trga. Zato 
je ustrezna pravna podlaga člen 114 PDEU, 
kot se razlaga v skladu s stalno sodno 
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prakso Sodišča Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 71
Elena Băsescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Na ravni Unije je treba vzpostaviti 
enotna pravila o preglednosti, ki se bodo 
uporabljala za vse udeležence na trgu 
naložbenih produktov, da se preprečijo 
razlike. Potrebna je uredba, da se omogoči 
vzpostavitev skupnega standarda za 
dokumente s ključnimi informacijami na 
tak enoten način, da se lahko uskladita 
oblika in vsebina teh dokumentov. Z 
neposredno veljavnimi pravili iz uredbe bi 
bilo treba zagotoviti, da za vse udeležence 
na trgu naložbenih produktov veljajo enake 
zahteve. Tako bi bilo treba zagotoviti tudi 
enotno razkrivanje informacij, da se 
preprečijo različne nacionalne zahteve, ki 
bi bile posledica prenosa direktive.
Uporaba uredbe je primerna tudi zato, ker 
zagotavlja, da za vse prodajalce naložbenih 
produktov veljajo enotne zahteve v zvezi s 
predložitvijo dokumenta s ključnimi 
informacijami malim vlagateljem.

(4) Na ravni Unije je treba vzpostaviti 
enotna pravila o preglednosti, ki se bodo 
uporabljala za vse udeležence na trgu 
naložbenih produktov, da se preprečijo 
razlike in zmanjšajo stroški in negotovost 
ponudnikov in distributerjev produktov.
Potrebna je uredba, da se omogoči 
vzpostavitev skupnega standarda za 
dokumente s ključnimi informacijami na 
tak enoten način, da se lahko uskladita 
oblika in vsebina teh dokumentov. Z 
neposredno veljavnimi pravili iz uredbe bi 
bilo treba zagotoviti, da za vse udeležence 
na trgu naložbenih produktov veljajo enake 
zahteve. Tako bi bilo treba zagotoviti tudi 
enotno razkrivanje informacij, da se 
preprečijo različne nacionalne zahteve, ki 
bi bile posledica prenosa direktive.
Uporaba uredbe je primerna tudi zato, ker 
zagotavlja, da za vse prodajalce naložbenih 
produktov veljajo enotne zahteve v zvezi s 
predložitvijo dokumenta s ključnimi 
informacijami malim vlagateljem.

Or. en

Predlog spremembe 72
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Na ravni Unije je treba vzpostaviti 
enotna pravila o preglednosti, ki se bodo 
uporabljala za vse udeležence na trgu 
naložbenih produktov, da se preprečijo 
razlike. Potrebna je uredba, da se omogoči 
vzpostavitev skupnega standarda za 
dokumente s ključnimi informacijami na 
tak enoten način, da se lahko uskladita 
oblika in vsebina teh dokumentov. Z 
neposredno veljavnimi pravili iz uredbe bi 
bilo treba zagotoviti, da za vse udeležence 
na trgu naložbenih produktov veljajo enake 
zahteve. Tako bi bilo treba zagotoviti tudi 
enotno razkrivanje informacij, da se 
preprečijo različne nacionalne zahteve, ki 
bi bile posledica prenosa direktive.
Uporaba uredbe je primerna tudi zato, ker 
zagotavlja, da za vse prodajalce naložbenih 
produktov veljajo enotne zahteve v zvezi s 
predložitvijo dokumenta s ključnimi 
informacijami malim vlagateljem.

(4) Na ravni Unije je treba vzpostaviti 
enotna pravila o preglednosti, ki se bodo 
uporabljala za vse udeležence na trgu
paketnih naložbenih produktov za male 
vlagatelje, da se preprečijo razlike.
Potrebna je uredba, da se omogoči 
vzpostavitev skupnega standarda za 
dokumente s ključnimi informacijami na 
tak enoten način, da se lahko uskladita 
oblika in vsebina teh dokumentov. Z 
neposredno veljavnimi pravili iz uredbe bi 
bilo treba zagotoviti, da za vse udeležence 
na trgu paketnih naložbenih produktov za 
male vlagatelje veljajo enake zahteve.
Tako bi bilo treba zagotoviti tudi enotno 
razkrivanje informacij, da se preprečijo 
različne nacionalne zahteve, ki bi bile 
posledica prenosa direktive. Uporaba 
uredbe je primerna tudi zato, ker 
zagotavlja, da za vse prodajalce paketnih
naložbenih produktov za male vlagatelje
veljajo enotne zahteve v zvezi s 
predložitvijo dokumenta s ključnimi 
informacijami malim vlagateljem.

Or. en

Predlog spremembe 73
Werner Langen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Medtem ko je izboljšanje razkrivanja 
informacij o naložbenih produktih bistveno 
za povrnitev zaupanja malih vlagateljev v 
finančne trge, je prav tako pomembno, da 
so postopki prodaje teh produktov 
učinkovito regulirani. Ta uredba 
dopolnjuje ukrepe o prodaji iz 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 

(5) Medtem ko je izboljšanje razkrivanja 
informacij o naložbenih produktih bistveno 
za povrnitev zaupanja malih vlagateljev v 
finančne trge, je prav tako pomembno, da 
so postopki prodaje teh produktov 
učinkovito regulirani. Če obstaja drug 
zakonodajni akt EU, ki ureja posamezne 
vidike prodaje naložbenega produkta, 
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parlamenta in Sveta. Prav tako dopolnjuje 
ukrepe v zvezi s prodajo zavarovalnih 
produktov iz Direktive 2002/92/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

imajo določbe tega akta prednost pred 
pravili te uredbe. To velja zlasti za
Direktivo 2004/39/ES in Direktivo 
2002/92/ES. 

Or. de

Predlog spremembe 74
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Medtem ko je izboljšanje razkrivanja 
informacij o naložbenih produktih bistveno 
za povrnitev zaupanja malih vlagateljev v 
finančne trge, je prav tako pomembno, da 
so postopki prodaje teh produktov 
učinkovito regulirani. Ta uredba dopolnjuje 
ukrepe o prodaji iz Direktive 2004/39/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. Prav tako 
dopolnjuje ukrepe v zvezi s prodajo 
zavarovalnih produktov iz 
Direktive 2002/92/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta.

(5) Medtem ko je izboljšanje razkrivanja 
informacij o paketnih naložbenih
produktih za male vlagatelje bistveno za 
povrnitev zaupanja malih vlagateljev v 
finančne trge, je prav tako pomembno, da 
so postopki prodaje teh produktov 
učinkovito regulirani. Ta uredba dopolnjuje 
ukrepe o prodaji (vključno z investicijskim 
svetovanjem, ukrepi za zaščito vlagateljev 
in drugimi storitvami prodaje) iz 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Prav tako dopolnjuje 
ukrepe v zvezi s prodajo zavarovalnih 
produktov iz Direktive 2002/92/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi na področju razkrivanja informacij o produktih, predlagani v tej uredbi, dopolnjujejo 
ukrepe za zaščito vlagateljev v zvezi s storitvami investicijskega svetovanja in prodaje, ki jih 
ureja Direktiva 2004/39/ES.

Predlog spremembe 75
Thomas Händel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ta uredba bi se morala ne glede na 
njihovo obliko ali sestavo uporabljati za 
vse produkte, ki jih proizvede industrija 
finančnih storitev z namenom 
zagotavljanja naložbenih priložnosti malim 
vlagateljem, pri katerih je donos, ponujen 
vlagatelju, izpostavljen uspešnosti enega 
ali več sredstev ali referenčnim 
vrednostim, ki niso obrestna mera. To bi 
moralo vključevati naložbene produkte, kot 
so naložbeni skladi, police življenjskega 
zavarovanja z naložbenim elementom in 
strukturirani produkti za male vlagatelje.
Pri teh produktih ne gre za neposredne 
naložbe, kot to velja v primeru, če 
vlagatelji sami kupijo sredstva ali jih 
imajo v lasti. Namesto tega takšni 
produkti posredujejo med vlagatelji in trgi 
s postopkom „paketiranja“, „ovijanja“ ali 
združevanja sredstev, s čimer se ustvarijo 
drugačna tveganja, vzpostavijo drugačne 
značilnosti produkta ali dosežejo 
drugačne stroškovne strukture v 
primerjavi z neposrednim lastništvom. 
Takšno „paketiranje“ lahko malim 
vlagateljem omogoči, da se lahko vključijo 
v naložbene strategije, ki bi bile zanje 
sicer nedostopne ali nepraktične, vendar 
so za to lahko potrebne tudi dodatne 
informacije, zlasti da se omogoči 
primerjava različnih načinov paketiranja 
naložb.

(6) Ta uredba bi se morala ne glede na 
njihovo obliko ali sestavo uporabljati za 
vse produkte, ki jih proizvede industrija 
finančnih storitev z namenom 
zagotavljanja naložbenih priložnosti malim 
vlagateljem, pri katerih je donos, ponujen 
vlagatelju, izpostavljen uspešnosti enega 
ali več sredstev ali referenčnim 
vrednostim. To bi moralo vključevati 
naložbene produkte, kot so naložbeni 
skladi, police življenjskega zavarovanja z 
naložbenim elementom in strukturirani 
produkti za male vlagatelje.

Or. de

Predlog spremembe 76
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ta uredba bi se morala ne glede na 
njihovo obliko ali sestavo uporabljati za 
vse produkte, ki jih proizvede industrija 
finančnih storitev z namenom 
zagotavljanja naložbenih priložnosti malim 
vlagateljem, pri katerih je donos, ponujen 
vlagatelju, izpostavljen uspešnosti enega 
ali več sredstev ali referenčnim 
vrednostim, ki niso obrestna mera. To bi 
moralo vključevati naložbene produkte, kot 
so naložbeni skladi, police življenjskega 
zavarovanja z naložbenim elementom in 
strukturirani produkti za male vlagatelje. 
Pri teh produktih ne gre za neposredne 
naložbe, kot to velja v primeru, če 
vlagatelji sami kupijo sredstva ali jih 
imajo v lasti. Namesto tega takšni 
produkti posredujejo med vlagatelji in trgi 
s postopkom „paketiranja“, „ovijanja“ ali 
združevanja sredstev, s čimer se ustvarijo 
drugačna tveganja, vzpostavijo drugačne 
značilnosti produkta ali dosežejo 
drugačne stroškovne strukture v 
primerjavi z neposrednim lastništvom. 
Takšno „paketiranje“ lahko malim 
vlagateljem omogoči, da se lahko vključijo 
v naložbene strategije, ki bi bile zanje 
sicer nedostopne ali nepraktične, vendar 
so za to lahko potrebne tudi dodatne 
informacije, zlasti da se omogoči 
primerjava različnih načinov paketiranja 
naložb.

(6) Ta uredba bi se morala ne glede na 
njihovo obliko ali sestavo uporabljati za 
vse produkte, ki jih proizvede industrija 
finančnih storitev z namenom 
zagotavljanja naložbenih priložnosti malim 
vlagateljem, pri katerih je donos, ponujen 
vlagatelju, izpostavljen uspešnosti enega 
ali več sredstev ali referenčnim 
vrednostim, ki niso obrestna mera. To bi 
moralo vključevati naložbene produkte, kot 
so naložbeni skladi, police življenjskega 
zavarovanja z naložbenim elementom in 
strukturirani produkti za male vlagatelje ter 
obveznice podjetij in instrumenti, ki so jih 
izdale namenske družbe.

Or. en

Predlog spremembe 77
Pervenche Berès

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ta uredba bi se morala ne glede na 
njihovo obliko ali sestavo uporabljati za 
vse produkte, ki jih proizvede industrija 
finančnih storitev z namenom 
zagotavljanja naložbenih priložnosti malim 
vlagateljem, pri katerih je donos, ponujen 
vlagatelju, izpostavljen uspešnosti enega 
ali več sredstev ali referenčnim 
vrednostim, ki niso obrestna mera. To bi 
moralo vključevati naložbene produkte, kot 
so naložbeni skladi, police življenjskega 
zavarovanja z naložbenim elementom in 
strukturirani produkti za male vlagatelje. 
Pri teh produktih ne gre za neposredne 
naložbe, kot to velja v primeru, če 
vlagatelji sami kupijo sredstva ali jih 
imajo v lasti. Namesto tega takšni 
produkti posredujejo med vlagatelji in trgi 
s postopkom „paketiranja“, „ovijanja“ ali 
združevanja sredstev, s čimer se ustvarijo 
drugačna tveganja, vzpostavijo drugačne 
značilnosti produkta ali dosežejo 
drugačne stroškovne strukture v 
primerjavi z neposrednim lastništvom. 
Takšno „paketiranje“ lahko malim 
vlagateljem omogoči, da se lahko vključijo 
v naložbene strategije, ki bi bile zanje 
sicer nedostopne ali nepraktične, vendar 
so za to lahko potrebne tudi dodatne 
informacije, zlasti da se omogoči 
primerjava različnih načinov paketiranja 
naložb.

(6) Ta uredba bi se morala ne glede na 
njihovo obliko ali sestavo uporabljati za 
vse produkte in osnovne naložbe, ki jih 
proizvede industrija finančnih storitev z 
namenom zagotavljanja naložbenih 
priložnosti malim vlagateljem, pri katerih 
je donos, ponujen vlagatelju, izpostavljen 
uspešnosti enega ali več sredstev ali 
referenčnim vrednostim. To bi moralo 
vključevati naložbene produkte, kot so 
naložbeni skladi, police življenjskega 
zavarovanja in njihove osnovne naložbe, 
ter produkti za male vlagatelje, vključno s 
sredstvi v neposrednem lastništvu, kot so 
obveznice podjetij in državne obveznice ter 
delnice, ki so ponujene javnosti ali 
sprejete v trgovanje na reguliranem trgu.

Or. en

Predlog spremembe 78
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ta uredba bi se morala ne glede na 
njihovo obliko ali sestavo uporabljati za 
vse produkte, ki jih proizvede industrija 
finančnih storitev z namenom 
zagotavljanja naložbenih priložnosti malim 
vlagateljem, pri katerih je donos, ponujen 
vlagatelju, izpostavljen uspešnosti enega 
ali več sredstev ali referenčnim 
vrednostim, ki niso obrestna mera. To bi 
moralo vključevati naložbene produkte, kot 
so naložbeni skladi, police življenjskega 
zavarovanja z naložbenim elementom in
strukturirani produkti za male vlagatelje. 
Pri teh produktih ne gre za neposredne 
naložbe, kot to velja v primeru, če 
vlagatelji sami kupijo sredstva ali jih 
imajo v lasti. Namesto tega takšni produkti 
posredujejo med vlagatelji in trgi s 
postopkom „paketiranja“, „ovijanja“ ali 
združevanja sredstev, s čimer se ustvarijo 
drugačna tveganja, vzpostavijo drugačne 
značilnosti produkta ali dosežejo drugačne 
stroškovne strukture v primerjavi z 
neposrednim lastništvom. Takšno
„paketiranje“ lahko malim vlagateljem 
omogoči, da se lahko vključijo v naložbene 
strategije, ki bi bile zanje sicer nedostopne 
ali nepraktične, vendar so za to lahko 
potrebne tudi dodatne informacije, zlasti da 
se omogoči primerjava različnih načinov 
paketiranja naložb.

(6) Ta uredba bi se morala ne glede na 
njihovo obliko ali sestavo uporabljati za 
vse produkte, ki jih proizvede industrija 
finančnih storitev z namenom 
zagotavljanja naložbenih priložnosti malim 
vlagateljem, pri katerih je donos, ponujen 
vlagatelju, izpostavljen uspešnosti enega 
ali več sredstev ali referenčnim 
vrednostim, ki niso obrestna mera. To bi 
moralo vključevati naložbene produkte, kot 
so naložbeni skladi, police življenjskega 
zavarovanja z naložbenim elementom in 
produkti za male vlagatelje, vključno s 
sredstvi v neposrednem lastništvu, kot so 
državne obveznice ter delnice, ki so 
ponujene javnosti ali sprejete v trgovanje 
na reguliranem trgu, ki je ali deluje v 
državi članici. Strukturirani paketni
produkti za male vlagatelje posredujejo 
med vlagatelji in trgi s postopkom
„paketiranja“, „ovijanja“ ali združevanja 
sredstev, s čimer se ustvarijo drugačna 
tveganja, vzpostavijo drugačne značilnosti 
produkta ali dosežejo drugačne stroškovne 
strukture v primerjavi z neposrednim 
lastništvom. Takšno „paketiranje“ lahko 
malim vlagateljem omogoči, da se lahko 
vključijo v naložbene strategije, ki bi bile 
zanje sicer nedostopne ali nepraktične, 
vendar so za to lahko potrebne tudi dodatne
informacije, zlasti da se omogoči 
primerjava različnih načinov paketiranja 
naložb.

Or. en

Predlog spremembe 79
Markus Ferber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ta uredba bi se morala ne glede na 
njihovo obliko ali sestavo uporabljati za 
vse produkte, ki jih proizvede industrija 
finančnih storitev z namenom 
zagotavljanja naložbenih priložnosti malim 
vlagateljem, pri katerih je donos, ponujen 
vlagatelju, izpostavljen uspešnosti enega 
ali več sredstev ali referenčnim 
vrednostim, ki niso obrestna mera. To bi 
moralo vključevati naložbene produkte, kot 
so naložbeni skladi, police življenjskega 
zavarovanja z naložbenim elementom in 
strukturirani produkti za male vlagatelje.
Pri teh produktih ne gre za neposredne 
naložbe, kot to velja v primeru, če 
vlagatelji sami kupijo sredstva ali jih imajo 
v lasti. Namesto tega takšni produkti 
posredujejo med vlagatelji in trgi s 
postopkom „paketiranja“, „ovijanja“ ali 
združevanja sredstev, s čimer se ustvarijo 
drugačna tveganja, vzpostavijo drugačne 
značilnosti produkta ali dosežejo drugačne 
stroškovne strukture v primerjavi z
neposrednim lastništvom. Takšno
„paketiranje“ lahko malim vlagateljem 
omogoči, da se lahko vključijo v naložbene 
strategije, ki bi bile zanje sicer nedostopne 
ali nepraktične, vendar so za to lahko 
potrebne tudi dodatne informacije, zlasti da 
se omogoči primerjava različnih načinov 
paketiranja naložb.

(6) Ta uredba bi se morala ne glede na 
njihovo obliko ali sestavo uporabljati za 
vse produkte, ki jih proizvede industrija 
finančnih storitev z namenom 
zagotavljanja naložbenih priložnosti malim 
vlagateljem, pri katerih je donos, ponujen 
vlagatelju, izpostavljen uspešnosti enega 
ali več sredstev ali referenčnim 
vrednostim, ki niso obrestna mera, pri 
čemer strukturirani depoziti niso 
izključeni. To bi moralo vključevati 
naložbene produkte, kot so naložbeni 
skladi, police življenjskega zavarovanja z 
naložbenim elementom in strukturirani 
produkti za male vlagatelje. Pri teh 
produktih ne gre za neposredne naložbe, 
kot to velja v primeru, če vlagatelji sami 
kupijo sredstva ali jih imajo v lasti.
Namesto tega takšni produkti posredujejo 
med vlagatelji in trgi s postopkom
„paketiranja“, „ovijanja“ ali združevanja 
sredstev, s čimer se ustvarijo drugačna 
tveganja, vzpostavijo drugačne značilnosti 
produkta ali dosežejo drugačne stroškovne 
strukture v primerjavi z neposrednim 
lastništvom. Takšno „paketiranje“ lahko 
malim vlagateljem omogoči, da se lahko 
vključijo v naložbene strategije, ki bi bile 
zanje sicer nedostopne ali nepraktične, 
vendar so za to lahko potrebne tudi dodatne 
informacije, zlasti da se omogoči 
primerjava različnih načinov paketiranja 
naložb.

Or. en

Obrazložitev

Cilj uredbe je malim vlagateljem omogočiti, da bi razumeli in primerjali ključne lastnosti 
paketnih naložbenih produktov, za katere je značilno, da so zapleteni. Enostavni bančni 
depoziti in hranilne knjižice niso tako zapleteni, zato bi morali biti enostavni varčevalni 
produkti izvzeti iz področja uporabe te uredbe. Zaradi svoje večje zapletenosti pa bi v 
področje uporabe te uredbe morali biti vključeni strukturirani depoziti.
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Predlog spremembe 80
Elena Băsescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ta uredba bi se morala ne glede na 
njihovo obliko ali sestavo uporabljati za 
vse produkte, ki jih proizvede industrija 
finančnih storitev z namenom 
zagotavljanja naložbenih priložnosti malim 
vlagateljem, pri katerih je donos, ponujen 
vlagatelju, izpostavljen uspešnosti enega 
ali več sredstev ali referenčnim 
vrednostim, ki niso obrestna mera. To bi 
moralo vključevati naložbene produkte, kot 
so naložbeni skladi, police življenjskega 
zavarovanja z naložbenim elementom in 
strukturirani produkti za male vlagatelje.
Pri teh produktih ne gre za neposredne 
naložbe, kot to velja v primeru, če 
vlagatelji sami kupijo sredstva ali jih imajo 
v lasti. Namesto tega takšni produkti 
posredujejo med vlagatelji in trgi s 
postopkom „paketiranja“, „ovijanja“ ali 
združevanja sredstev, s čimer se ustvarijo 
drugačna tveganja, vzpostavijo drugačne 
značilnosti produkta ali dosežejo drugačne 
stroškovne strukture v primerjavi z 
neposrednim lastništvom. Takšno
„paketiranje“ lahko malim vlagateljem 
omogoči, da se lahko vključijo v naložbene 
strategije, ki bi bile zanje sicer nedostopne 
ali nepraktične, vendar so za to lahko 
potrebne tudi dodatne informacije, zlasti da 
se omogoči primerjava različnih načinov 
paketiranja naložb.

(6) Ta uredba bi se morala ne glede na 
njihovo obliko ali sestavo uporabljati za 
vse produkte, ki jih proizvede industrija 
finančnih storitev z namenom 
zagotavljanja naložbenih priložnosti malim 
vlagateljem, pri katerih je donos, ponujen 
vlagatelju, izpostavljen uspešnosti enega 
ali več sredstev ali referenčnim 
vrednostim, ki niso obrestna mera. To bi 
moralo vključevati naložbene produkte, kot 
so naložbeni skladi, police življenjskega 
zavarovanja z naložbenim elementom in 
strukturirani produkti za male vlagatelje.
Pri teh produktih ne gre za neposredne 
naložbe, kot to velja v primeru, če 
vlagatelji sami kupijo sredstva ali jih imajo 
v lasti. Namesto tega takšni produkti 
posredujejo med vlagatelji in trgi s 
postopkom „paketiranja“, „ovijanja“ ali 
združevanja sredstev, s čimer se ustvarijo 
drugačna tveganja, vzpostavijo drugačne 
značilnosti produkta ali dosežejo drugačne 
stroškovne strukture v primerjavi z 
neposrednim lastništvom. Takšno
„paketiranje“ lahko malim vlagateljem 
omogoči, da se lahko vključijo v naložbene 
strategije, ki bi bile zanje sicer nedostopne 
ali nepraktične, vendar so za to lahko 
potrebne tudi dodatne informacije, zlasti da 
se omogoči primerjava različnih načinov 
paketiranja naložb in zagotovi, da mali 
vlagatelji lahko razumejo ključne 
značilnosti in tveganja naložbenih 
produktov za male vlagatelje.

Or. en
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Predlog spremembe 81
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ta uredba bi se morala ne glede na 
njihovo obliko ali sestavo uporabljati za 
vse produkte, ki jih proizvede industrija 
finančnih storitev z namenom 
zagotavljanja naložbenih priložnosti malim 
vlagateljem, pri katerih je donos, ponujen 
vlagatelju, izpostavljen uspešnosti enega 
ali več sredstev ali referenčnim 
vrednostim, ki niso obrestna mera. To bi 
moralo vključevati naložbene produkte, kot 
so naložbeni skladi, police življenjskega 
zavarovanja z naložbenim elementom in 
strukturirani produkti za male vlagatelje.
Pri teh produktih ne gre za neposredne 
naložbe, kot to velja v primeru, če 
vlagatelji sami kupijo sredstva ali jih imajo 
v lasti. Namesto tega takšni produkti 
posredujejo med vlagatelji in trgi s 
postopkom „paketiranja“, „ovijanja“ ali 
združevanja sredstev, s čimer se ustvarijo 
drugačna tveganja, vzpostavijo drugačne 
značilnosti produkta ali dosežejo drugačne 
stroškovne strukture v primerjavi z 
neposrednim lastništvom. Takšno
„paketiranje“ lahko malim vlagateljem 
omogoči, da se lahko vključijo v naložbene 
strategije, ki bi bile zanje sicer nedostopne 
ali nepraktične, vendar so za to lahko 
potrebne tudi dodatne informacije, zlasti da 
se omogoči primerjava različnih načinov 
paketiranja naložb.

(6) Ta uredba bi se morala ne glede na 
njihovo obliko ali sestavo uporabljati za 
vse produkte, ki jih proizvede industrija 
finančnih storitev z namenom 
zagotavljanja naložbenih priložnosti malim 
vlagateljem, pri katerih je donos, ponujen 
vlagatelju, izpostavljen uspešnosti enega 
ali več sredstev ali referenčnim 
vrednostim, ki niso obrestna mera. To bi 
moralo vključevati naložbene produkte, kot 
so naložbeni skladi, police življenjskega 
zavarovanja z naložbenim elementom in 
strukturirani produkti za male vlagatelje.
Pri teh produktih ne gre za neposredne 
naložbe, kot to velja v primeru, če 
vlagatelji sami kupijo sredstva ali jih imajo 
v lasti. Namesto tega takšni produkti 
posredujejo med vlagatelji in trgi s 
postopkom „paketiranja“, „ovijanja“ ali 
združevanja sredstev, s čimer se ustvarijo 
drugačna tveganja, vzpostavijo drugačne 
značilnosti produkta ali dosežejo drugačne 
stroškovne strukture v primerjavi z 
neposrednim lastništvom. Takšno
„paketiranje“ lahko malim vlagateljem 
omogoči, da se lahko vključijo v naložbene 
strategije, ki bi bile zanje sicer nedostopne 
ali nepraktične, vendar so za to lahko 
potrebne tudi dodatne informacije, zlasti da 
se omogoči primerjava različnih načinov 
paketiranja naložb. Sredstva, ki so v 
neposrednem lastništvu, kot so delnice 
podjetij ali državne obveznice, niso 
paketni naložbeni produkti in bi zato 
morala biti izključena iz te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 82
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ta uredba bi se morala ne glede na 
njihovo obliko ali sestavo uporabljati za 
vse produkte, ki jih proizvede industrija 
finančnih storitev z namenom 
zagotavljanja naložbenih priložnosti malim 
vlagateljem, pri katerih je donos, ponujen
vlagatelju, izpostavljen uspešnosti enega 
ali več sredstev ali referenčnim 
vrednostim, ki niso obrestna mera. To bi 
moralo vključevati naložbene produkte, kot 
so naložbeni skladi, police življenjskega 
zavarovanja z naložbenim elementom in 
strukturirani produkti za male vlagatelje.
Pri teh produktih ne gre za neposredne 
naložbe, kot to velja v primeru, če 
vlagatelji sami kupijo sredstva ali jih imajo 
v lasti. Namesto tega takšni produkti 
posredujejo med vlagatelji in trgi s 
postopkom „paketiranja“, „ovijanja“ ali 
združevanja sredstev, s čimer se ustvarijo 
drugačna tveganja, vzpostavijo drugačne 
značilnosti produkta ali dosežejo drugačne 
stroškovne strukture v primerjavi z 
neposrednim lastništvom. Takšno
„paketiranje“ lahko malim vlagateljem 
omogoči, da se lahko vključijo v naložbene 
strategije, ki bi bile zanje sicer nedostopne 
ali nepraktične, vendar so za to lahko 
potrebne tudi dodatne informacije, zlasti da 
se omogoči primerjava različnih načinov 
paketiranja naložb.

(6) Ta uredba bi se morala ne glede na 
njihovo obliko ali sestavo uporabljati za 
vse produkte, ki jih proizvede industrija 
finančnih storitev z namenom 
zagotavljanja naložbenih priložnosti malim 
vlagateljem, pri katerih je znesek, povrnjen
vlagatelju, odvisen od nihanj zaradi 
izpostavljenosti referenčnih vrednosti ali
uspešnosti enega ali več sredstev, ki jih 
vlagatelj ne kupi neposredno. To bi med 
drugim moralo vključevati naložbene 
produkte, kot so naložbeni skladi, police 
življenjskega zavarovanja z naložbenim 
elementom in strukturirani depoziti. Pri teh 
produktih ne gre za neposredne naložbe, 
kot to velja v primeru, če vlagatelji sami 
kupijo sredstva ali jih imajo v lasti.
Namesto tega takšni produkti posredujejo 
med vlagatelji in trgi s postopkom
„paketiranja“, „ovijanja“ ali združevanja 
sredstev, s čimer se ustvarijo drugačna 
tveganja, vzpostavijo drugačne značilnosti 
produkta ali dosežejo drugačne stroškovne 
strukture v primerjavi z neposrednim 
lastništvom. Takšno „paketiranje“ lahko 
malim vlagateljem omogoči, da se lahko 
vključijo v naložbene strategije, ki bi bile 
zanje sicer nedostopne ali nepraktične, 
vendar so za to lahko potrebne tudi dodatne 
informacije, zlasti da se omogoči 
primerjava različnih načinov paketiranja 
naložb.

Or. en

Obrazložitev

Namen osnutka uredbe o dokumentih s ključnimi informacijami za naložbene produkte je 
izboljšati razumljivost in primerljivost paketnih naložbenih produktov za male vlagatelje. V 
tem trenutku bi morala biti uredba omejena na tovrstne paketne produkte ter druge naložbene 
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produkte zajemati le, če je bila s strani evropskih nadzornih organov izvedena analiza 
stroškov in koristi. 

Predlog spremembe 83
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Kot telesa z zelo specializiranim 
strokovnim znanjem so odbori CEBS, 
CESR in CEIOPS Komisiji posredovali 
svoje ugotovitve v zvezi z zahtevami za 
dokument s ključnimi informacijami. V 
končnem poročilu delovne skupine (z dne 
6. oktobra 2010) je bila dogovorjena 
opredelitev, ki jo je nato prevzela 
Komisija. Opredelitev je bila pripravljena 
na podlagi obsežnega dialoga in 
posvetovanj z vsemi zainteresiranimi 
stranmi in bi jo bilo treba upoštevati. Z 
omejitvijo področja uporabe uredbe na 
paketne naložbene produkte za male 
vlagatelje bodo dokumenti s ključnimi 
informacijami v praksi bolj učinkoviti 
zaradi bolj osredotočenega pristopa in bolj 
uporabni za potrošnike, saj bodo 
osredotočeni le na produkte, kjer bi bili 
dokumenti s ključnimi informacijami 
dejansko v pomoč. Kasnejši pregled 
področja uporabe bo omogočil oceno 
prvotnega učinka dokumentov s ključnimi 
informacijami, po celostni analizi stroškov 
in koristi pa bi utegnila biti potrebna 
razširitev področja uporabe, če bi 
ugotovili arbitražo in škodo za potrošnika. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije temelji na strokovnosti predhodnikov evropskih nadzornih organov. 
Opredelitev, ki področje uporabe omejuje na paketne naložbene produkte za male vlagatelje, 
bi zato morali spoštovati. V primeru razširitve področja uporabe bi morali izvesti celostno 
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analizo in pregledati koristi in stroške za potrošnike ter povezave z drugimi direktivami in 
uredbami. 

Predlog spremembe 84
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Ta uredba bi morala veljati tudi za 
delnice ali enote namenskih družb ali 
holdingov, ki jih proizvajalec naložbenih 
produktov vzpostavi z namenom, da bi se 
izognil tej uredbi. 

Or. en

Predlog spremembe 85
Thomas Händel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi zagotovitve, da se ta uredba 
uporablja izključno za takšne paketne 
naložbene produkte, bi morali biti 
zavarovalni produkti, ki ne ponujajo 
naložbenih priložnosti, in produkti, ki so 
izpostavljeni izključno obrestnim meram, 
izključeni iz področja uporabe Uredbe. 
Sredstva, ki so v neposrednem lastništvu, 
kot so delnice podjetij ali državne 
obveznice, niso paketni naložbeni 
produkti in bi zato morala biti izključena. 
Ta uredba se osredotoča na izboljšanje 
primerljivosti in razumljivosti informacij 
o naložbenih produktih, ki se prodajajo 
malim vlagateljem, zato ne bi smela 
urejati poklicnih pokojninskih načrtov, ki 
spadajo v področje uporabe Direktive 

(7) Investicijski skladi, namenjeni 
institucionalnim vlagateljem, ne spadajo v 
področje uporabe te uredbe, ker niso 
namenjeni za prodajo malim vlagateljem.
Vendar bi morali naložbeni produkti, 
katerih namen je kopičenje prihrankov za 
individualne pokojnine, ostati v področju 
uporabe, ker pogosto konkurirajo drugim 
produktom iz te uredbe in se malemu 
vlagatelju distribuirajo na podoben način.
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2003/41/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in 
nadzoru institucij za poklicno 
pokojninsko zavarovanje ali Direktive 
2009/138/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
zavarovanja in pozavarovanja 
(Solventnost II). Podobno bi morali biti 
nekateri produkti poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ne spadajo 
na področje uporabe Direktive 
2003/41/ES, izvzeti s področja uporabe te 
uredbe, pod pogojem, da nacionalna 
zakonodaja zahteva prispevek delodajalca 
in zaposleni ne more izbrati ponudnika 
pokojninskih produktov. Investicijski 
skladi, namenjeni institucionalnim 
vlagateljem, prav tako ne spadajo v 
področje uporabe te uredbe, ker niso 
namenjeni za prodajo malim vlagateljem.
Vendar bi morali naložbeni produkti, 
katerih namen je kopičenje prihrankov za 
individualne pokojnine, ostati v področju 
uporabe, ker pogosto konkurirajo drugim 
produktom iz te uredbe in se jih malemu 
vlagatelju distribuira na podoben način.

Or. de

Predlog spremembe 86
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi zagotovitve, da se ta uredba 
uporablja izključno za takšne paketne 
naložbene produkte, bi morali biti
zavarovalni produkti, ki ne ponujajo 
naložbenih priložnosti, in produkti, ki so 
izpostavljeni izključno obrestnim meram, 
izključeni iz področja uporabe Uredbe.
Sredstva, ki so v neposrednem lastništvu, 

(7) Zavarovalni produkti, ki ne ponujajo 
naložbenih priložnosti, in produkti, ki so 
izpostavljeni izključno obrestnim meram,
bi morali biti izključeni iz področja 
uporabe Uredbe. Ta uredba se osredotoča 
na izboljšanje primerljivosti in 
razumljivosti informacij o naložbenih 
produktih, ki se prodajajo malim 
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kot so delnice podjetij ali državne 
obveznice, niso paketni naložbeni 
produkti in bi zato morala biti izključena. 
Ta uredba se osredotoča na izboljšanje 
primerljivosti in razumljivosti informacij o 
naložbenih produktih, ki se prodajajo 
malim vlagateljem, zato ne bi smela urejati 
poklicnih pokojninskih načrtov, ki spadajo 
v področje uporabe Direktive 2003/41/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje ali Direktive 2009/138/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o začetku opravljanja 
in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II). Podobno bi 
morali biti nekateri produkti poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ne spadajo 
na področje uporabe Direktive 2003/41/ES, 
izvzeti s področja uporabe te uredbe, pod 
pogojem, da nacionalna zakonodaja 
zahteva prispevek delodajalca in zaposleni 
ne more izbrati ponudnika pokojninskih 
produktov. Investicijski skladi, namenjeni 
institucionalnim vlagateljem, prav tako ne 
spadajo v področje uporabe te uredbe, ker 
niso namenjeni za prodajo malim 
vlagateljem. Vendar bi morali naložbeni 
produkti, katerih namen je kopičenje 
prihrankov za individualne pokojnine, 
ostati v področju uporabe, ker pogosto 
konkurirajo drugim produktom iz te uredbe 
in se jih malemu vlagatelju distribuira na 
podoben način.

vlagateljem, zato ne bi smela urejati 
poklicnih pokojninskih načrtov, ki spadajo 
v področje uporabe Direktive 2003/41/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje ali Direktive 2009/138/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o začetku opravljanja 
in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II). Podobno bi 
morali biti nekateri produkti poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ne spadajo v
področje uporabe Direktive 2003/41/ES, 
izvzeti iz področja uporabe te uredbe, pod 
pogojem, da nacionalna zakonodaja 
zahteva prispevek delodajalca in zaposleni 
ne more izbrati ponudnika pokojninskih 
produktov. Investicijski skladi, namenjeni 
institucionalnim vlagateljem, prav tako ne 
spadajo v področje uporabe te uredbe, ker 
niso namenjeni za prodajo malim 
vlagateljem. Vendar bi morali naložbeni 
produkti, katerih namen je kopičenje 
prihrankov za individualne pokojnine, 
ostati v področju uporabe, ker pogosto 
konkurirajo drugim produktom iz te uredbe 
in se malemu vlagatelju distribuirajo na 
podoben način.

Or. en

Predlog spremembe 87
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi zagotovitve, da se ta uredba 
uporablja izključno za takšne paketne 
naložbene produkte, bi morali biti 
zavarovalni produkti, ki ne ponujajo 
naložbenih priložnosti, in produkti, ki so 
izpostavljeni izključno obrestnim meram, 
izključeni iz področja uporabe Uredbe. 
Sredstva, ki so v neposrednem lastništvu, 
kot so delnice podjetij ali državne 
obveznice, niso paketni naložbeni 
produkti in bi zato morala biti izključena. 
Ta uredba se osredotoča na izboljšanje 
primerljivosti in razumljivosti informacij o 
naložbenih produktih, ki se prodajajo 
malim vlagateljem, zato ne bi smela urejati 
poklicnih pokojninskih načrtov, ki spadajo 
v področje uporabe Direktive 2003/41/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje ali Direktive 2009/138/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o začetku opravljanja 
in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II). Podobno bi 
morali biti nekateri produkti poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ne spadajo 
na področje uporabe Direktive 2003/41/ES, 
izvzeti s področja uporabe te uredbe, pod 
pogojem, da nacionalna zakonodaja 
zahteva prispevek delodajalca in zaposleni 
ne more izbrati ponudnika pokojninskih 
produktov. Investicijski skladi, namenjeni 
institucionalnim vlagateljem, prav tako ne 
spadajo v področje uporabe te uredbe, ker 
niso namenjeni za prodajo malim 
vlagateljem. Vendar bi morali naložbeni
produkti, katerih namen je kopičenje 
prihrankov za individualne pokojnine, 
ostati v področju uporabe, ker pogosto 
konkurirajo drugim produktom iz te uredbe 
in se jih malemu vlagatelju distribuira na 
podoben način.

(7) Ta uredba se osredotoča na izboljšanje 
primerljivosti in razumljivosti informacij o 
naložbenih produktih, ki se prodajajo 
malim vlagateljem, zato ne bi smela urejati 
poklicnih pokojninskih načrtov, ki spadajo 
v področje uporabe Direktive 2003/41/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje ali Direktive 2009/138/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o začetku opravljanja 
in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II). Podobno bi 
morali biti nekateri produkti poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ne spadajo v
področje uporabe Direktive 2003/41/ES, 
izvzeti iz področja uporabe te uredbe, pod 
pogojem, da nacionalna zakonodaja 
zahteva prispevek delodajalca in zaposleni 
ne more izbrati ponudnika pokojninskih 
produktov. Investicijski skladi, namenjeni 
institucionalnim vlagateljem, prav tako ne 
spadajo v področje uporabe te uredbe, ker 
niso namenjeni za prodajo malim 
vlagateljem. Vendar bi morali naložbeni 
produkti, katerih namen je kopičenje 
prihrankov za individualne pokojnine, 
ostati v področju uporabe, ker pogosto 
konkurirajo drugim produktom iz te uredbe 
in se malemu vlagatelju distribuirajo na 
podoben način.

Or. en



AM\927693SL.doc 23/171 PE504.397v02-00

SL

Predlog spremembe 88
Markus Ferber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi zagotovitve, da se ta uredba 
uporablja izključno za takšne paketne 
naložbene produkte, bi morali biti 
zavarovalni produkti, ki ne ponujajo 
naložbenih priložnosti, in produkti, ki so 
izpostavljeni izključno obrestnim meram, 
izključeni iz področja uporabe Uredbe.
Sredstva, ki so v neposrednem lastništvu, 
kot so delnice podjetij ali državne 
obveznice, niso paketni naložbeni produkti 
in bi zato morala biti izključena. Ta uredba 
se osredotoča na izboljšanje primerljivosti 
in razumljivosti informacij o naložbenih 
produktih, ki se prodajajo malim 
vlagateljem, zato ne bi smela urejati 
poklicnih pokojninskih načrtov, ki spadajo 
v področje uporabe Direktive 2003/41/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje ali Direktive 2009/138/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o začetku opravljanja 
in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II). Podobno bi 
morali biti nekateri produkti poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ne spadajo 
na področje uporabe Direktive 2003/41/ES, 
izvzeti s področja uporabe te uredbe, pod 
pogojem, da nacionalna zakonodaja 
zahteva prispevek delodajalca in zaposleni 
ne more izbrati ponudnika pokojninskih 
produktov. Investicijski skladi, namenjeni 
institucionalnim vlagateljem, prav tako ne 
spadajo v področje uporabe te uredbe, ker 
niso namenjeni za prodajo malim 
vlagateljem. Vendar bi morali naložbeni 
produkti, katerih namen je kopičenje 

(7) Zaradi zagotovitve, da se ta uredba 
uporablja izključno za takšne paketne 
naložbene produkte, bi morali biti 
zavarovalni produkti, ki ne ponujajo 
naložbenih priložnosti, in produkti, ki so 
izpostavljeni izključno obrestnim meram,
razen strukturiranih depozitov, izključeni 
iz področja uporabe Uredbe. Sredstva, ki 
so v neposrednem lastništvu, kot so delnice 
podjetij ali državne obveznice, niso paketni 
naložbeni produkti in bi zato morala biti 
izključena. Ta uredba se osredotoča na 
izboljšanje primerljivosti in razumljivosti 
informacij o naložbenih produktih, ki se 
prodajajo malim vlagateljem, zato ne bi 
smela urejati poklicnih pokojninskih 
načrtov, ki spadajo v področje uporabe 
Direktive 2003/41/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o 
dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje ali 
Direktive 2009/138/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 
2009 o začetku opravljanja in opravljanju 
dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja 
(Solventnost II). Podobno bi morali biti 
nekateri produkti poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ne spadajo v
področje uporabe Direktive 2003/41/ES, 
izvzeti iz področja uporabe te uredbe, pod 
pogojem, da nacionalna zakonodaja 
zahteva prispevek delodajalca in zaposleni 
ne more izbrati ponudnika pokojninskih 
produktov. Investicijski skladi, namenjeni 
institucionalnim vlagateljem, prav tako ne 
spadajo v področje uporabe te uredbe, ker 
niso namenjeni za prodajo malim 
vlagateljem. Vendar bi morali naložbeni 
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prihrankov za individualne pokojnine, 
ostati v področju uporabe, ker pogosto 
konkurirajo drugim produktom iz te uredbe 
in se jih malemu vlagatelju distribuira na 
podoben način.

produkti, katerih namen je kopičenje 
prihrankov za individualne pokojnine, 
ostati v področju uporabe, ker pogosto 
konkurirajo drugim produktom iz te uredbe 
in se malemu vlagatelju distribuirajo na 
podoben način.

Or. en

Obrazložitev

Cilj uredbe je malim vlagateljem omogočiti, da bi razumeli in primerjali ključne lastnosti 
paketnih naložbenih produktov, za katere je značilno, da so zapleteni. Enostavni bančni 
depoziti in hranilne knjižice niso tako zapleteni, zato bi morali biti enostavni varčevalni 
produkti izvzeti iz področja uporabe te uredbe. Zaradi svoje večje zapletenosti pa bi v 
področje uporabe te uredbe morali biti vključeni strukturirani depoziti.

Predlog spremembe 89
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi zagotovitve, da se ta uredba 
uporablja izključno za takšne paketne 
naložbene produkte, bi morali biti 
zavarovalni produkti, ki ne ponujajo 
naložbenih priložnosti, in produkti, ki so 
izpostavljeni izključno obrestnim meram, 
izključeni iz področja uporabe Uredbe.
Sredstva, ki so v neposrednem lastništvu, 
kot so delnice podjetij ali državne 
obveznice, niso paketni naložbeni produkti 
in bi zato morala biti izključena. Ta uredba 
se osredotoča na izboljšanje primerljivosti 
in razumljivosti informacij o naložbenih 
produktih, ki se prodajajo malim 
vlagateljem, zato ne bi smela urejati 
poklicnih pokojninskih načrtov, ki spadajo 
v področje uporabe Direktive 2003/41/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje ali Direktive 2009/138/ES 

(7) Zaradi zagotovitve, da se ta uredba 
uporablja izključno za takšne paketne 
naložbene produkte za male vlagatelje, bi 
morali biti zavarovalni produkti, ki ne 
ponujajo naložbenih priložnosti, in
depoziti, razen strukturiranih depozitov, 
ter produkti, ki so izpostavljeni izključno 
obrestnim meram, izključeni iz področja 
uporabe Uredbe. Sredstva, ki so v 
neposrednem lastništvu, kot so delnice 
podjetij ali državne obveznice, niso paketni 
naložbeni produkti in bi zato morala biti 
izključena. Ta uredba se osredotoča na 
izboljšanje primerljivosti in razumljivosti 
informacij o paketnih naložbenih 
produktih za male vlagatelje, ki se 
prodajajo malim vlagateljem, zato ne bi 
smela urejati poklicnih pokojninskih 
načrtov, ki spadajo v področje uporabe 
Direktive 2003/41/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o 
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o začetku opravljanja 
in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II). Podobno bi 
morali biti nekateri produkti poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ne spadajo 
na področje uporabe Direktive 2003/41/ES, 
izvzeti s področja uporabe te uredbe, pod 
pogojem, da nacionalna zakonodaja 
zahteva prispevek delodajalca in zaposleni 
ne more izbrati ponudnika pokojninskih 
produktov. Investicijski skladi, namenjeni 
institucionalnim vlagateljem, prav tako ne 
spadajo v področje uporabe te uredbe, ker 
niso namenjeni za prodajo malim 
vlagateljem. Vendar bi morali naložbeni 
produkti, katerih namen je kopičenje 
prihrankov za individualne pokojnine, 
ostati v področju uporabe, ker pogosto 
konkurirajo drugim produktom iz te uredbe 
in se jih malemu vlagatelju distribuira na 
podoben način.

dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje ali 
Direktive 2009/138/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 
2009 in o začetku opravljanja in 
opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II). Podobno bi 
morali biti nekateri produkti poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ne spadajo v
področje uporabe Direktive 2003/41/ES, 
izvzeti iz področja uporabe te uredbe, pod 
pogojem, da nacionalna zakonodaja 
zahteva prispevek delodajalca; isto velja za 
uradno priznane pokojninske produkte in 
sisteme socialne varnosti, za katere se 
uporablja nacionalno pravo ali pravo 
Unije. Investicijski skladi, namenjeni 
institucionalnim vlagateljem, prav tako ne 
spadajo v področje uporabe te uredbe, ker 
niso namenjeni za prodajo malim 
vlagateljem. Vendar bi morali naložbeni 
produkti, katerih namen je kopičenje 
prihrankov za individualne pokojnine, 
ostati v področju uporabe, ker pogosto 
konkurirajo drugim produktom iz te uredbe 
in se malemu vlagatelju distribuirajo na 
podoben način.

Or. en

Predlog spremembe 90
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi zagotovitve, da se ta uredba 
uporablja izključno za takšne paketne 
naložbene produkte, bi morali biti 
zavarovalni produkti, ki ne ponujajo 
naložbenih priložnosti, in produkti, ki so 
izpostavljeni izključno obrestnim meram, 
izključeni iz področja uporabe Uredbe.
Sredstva, ki so v neposrednem lastništvu, 

(7) Zaradi zagotovitve, da se ta uredba 
uporablja izključno za takšne paketne 
naložbene produkte, bi morali biti 
zavarovalni produkti, ki ne ponujajo 
naložbenih priložnosti, in produkti, ki so 
izpostavljeni izključno obrestnim meram, 
izključeni iz področja uporabe Uredbe.
Sredstva, ki so v neposrednem lastništvu, 
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kot so delnice podjetij ali državne 
obveznice, niso paketni naložbeni produkti 
in bi zato morala biti izključena. Ta uredba 
se osredotoča na izboljšanje primerljivosti 
in razumljivosti informacij o naložbenih 
produktih, ki se prodajajo malim 
vlagateljem, zato ne bi smela urejati 
poklicnih pokojninskih načrtov, ki spadajo 
v področje uporabe Direktive 2003/41/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje ali Direktive 2009/138/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o začetku opravljanja 
in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II). Podobno bi 
morali biti nekateri produkti poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ne spadajo 
na področje uporabe Direktive 2003/41/ES, 
izvzeti s področja uporabe te uredbe, pod 
pogojem, da nacionalna zakonodaja 
zahteva prispevek delodajalca in zaposleni 
ne more izbrati ponudnika pokojninskih 
produktov. Investicijski skladi, namenjeni 
institucionalnim vlagateljem, prav tako ne 
spadajo v področje uporabe te uredbe, ker 
niso namenjeni za prodajo malim 
vlagateljem. Vendar bi morali naložbeni 
produkti, katerih namen je kopičenje 
prihrankov za individualne pokojnine, 
ostati v področju uporabe, ker pogosto 
konkurirajo drugim produktom iz te uredbe 
in se jih malemu vlagatelju distribuira na 
podoben način.

kot so delnice podjetij ali državne 
obveznice, niso paketni naložbeni produkti 
in bi zato morala biti izključena. Področje 
uporabe te uredbe bi moralo ostati 
prilagojeno paketnim naložbenim 
produktom, da bi odražalo različne 
stopnje zapletenosti finančnih produktov 
in upoštevalo sorazmernost zahtev, 
postavljenih proizvajalcem in prodajalcem 
naložbenih produktov. Ta uredba se 
osredotoča na izboljšanje primerljivosti in 
razumljivosti informacij o naložbenih 
produktih, ki se prodajajo malim 
vlagateljem, zato ne bi smela urejati 
poklicnih pokojninskih načrtov, ki spadajo 
v področje uporabe Direktive 2003/41/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje ali Direktive 2009/138/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o začetku opravljanja 
in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II). Podobno bi 
morali biti nekateri produkti poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ne spadajo v
področje uporabe Direktive 2003/41/ES, 
izvzeti iz področja uporabe te uredbe, pod 
pogojem, da nacionalna zakonodaja 
zahteva prispevek delodajalca in zaposleni 
ne more izbrati ponudnika pokojninskih 
produktov. Investicijski skladi, namenjeni 
institucionalnim vlagateljem, prav tako ne 
spadajo v področje uporabe te uredbe, ker 
niso namenjeni za prodajo malim 
vlagateljem. Vendar bi morali naložbeni 
produkti, katerih namen je kopičenje 
prihrankov za individualne pokojnine, 
ostati v področju uporabe, ker pogosto 
konkurirajo drugim produktom iz te uredbe 
in se malemu vlagatelju distribuirajo na 
podoben način.

Or. en
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Predlog spremembe 91
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi zagotovitve, da se ta uredba 
uporablja izključno za takšne paketne 
naložbene produkte, bi morali biti 
zavarovalni produkti, ki ne ponujajo 
naložbenih priložnosti, in produkti, ki so 
izpostavljeni izključno obrestnim meram,
izključeni iz področja uporabe Uredbe.
Sredstva, ki so v neposrednem lastništvu, 
kot so delnice podjetij ali državne 
obveznice, niso paketni naložbeni produkti 
in bi zato morala biti izključena. Ta uredba 
se osredotoča na izboljšanje primerljivosti 
in razumljivosti informacij o naložbenih 
produktih, ki se prodajajo malim 
vlagateljem, zato ne bi smela urejati 
poklicnih pokojninskih načrtov, ki spadajo 
v področje uporabe Direktive 2003/41/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje ali Direktive 2009/138/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o začetku opravljanja 
in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II). Podobno bi 
morali biti nekateri produkti poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ne spadajo 
na področje uporabe Direktive 2003/41/ES, 
izvzeti s področja uporabe te uredbe, pod 
pogojem, da nacionalna zakonodaja 
zahteva prispevek delodajalca in zaposleni 
ne more izbrati ponudnika pokojninskih 
produktov. Investicijski skladi, namenjeni 
institucionalnim vlagateljem, prav tako ne 
spadajo v področje uporabe te uredbe, ker 
niso namenjeni za prodajo malim 
vlagateljem. Vendar bi morali naložbeni 
produkti, katerih namen je kopičenje 
prihrankov za individualne pokojnine, 
ostati v področju uporabe, ker pogosto 

(7) Zaradi zagotovitve, da se ta uredba 
uporablja izključno za takšne paketne 
naložbene produkte, bi morali biti 
zavarovalni produkti, ki ne ponujajo 
naložbenih priložnosti, in nestrukturirani 
depoziti izključeni iz področja uporabe 
Uredbe. Sredstva, ki so v neposrednem 
lastništvu, kot so delnice podjetij ali 
državne obveznice, niso paketni naložbeni 
produkti in bi zato morala biti izključena.
Ta uredba se osredotoča na izboljšanje 
primerljivosti in razumljivosti informacij o 
naložbenih produktih, ki se prodajajo 
malim vlagateljem, zato ne bi smela urejati 
poklicnih pokojninskih načrtov, ki spadajo 
v področje uporabe Direktive 2003/41/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje ali Direktive 2009/138/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o začetku opravljanja 
in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II). Podobno bi 
morali biti nekateri produkti poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ne spadajo v
področje uporabe Direktive 2003/41/ES, 
izvzeti iz področja uporabe te uredbe, pod 
pogojem, da nacionalna zakonodaja 
zahteva prispevek delodajalca in zaposleni 
ne more izbrati ponudnika pokojninskih 
produktov. Investicijski skladi, namenjeni 
institucionalnim vlagateljem, prav tako ne 
spadajo v področje uporabe te uredbe, ker 
niso namenjeni za prodajo malim 
vlagateljem. Vendar bi morali naložbeni 
produkti, katerih namen je kopičenje 
prihrankov za individualne pokojnine, 
ostati v področju uporabe, ker pogosto 
konkurirajo drugim produktom iz te uredbe 
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konkurirajo drugim produktom iz te uredbe 
in se jih malemu vlagatelju distribuira na 
podoben način.

in se malemu vlagatelju distribuirajo na 
podoben način.

Or. en

Predlog spremembe 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi zagotovitve, da se ta uredba
uporablja izključno za takšne paketne 
naložbene produkte, bi morali biti
zavarovalni produkti, ki ne ponujajo 
naložbenih priložnosti, in produkti, ki so 
izpostavljeni izključno obrestnim meram,
izključeni iz področja uporabe Uredbe.
Sredstva, ki so v neposrednem lastništvu, 
kot so delnice podjetij ali državne 
obveznice, niso paketni naložbeni produkti 
in bi zato morala biti izključena. Ta 
uredba se osredotoča na izboljšanje
primerljivosti in razumljivosti informacij o 
naložbenih produktih, ki se prodajajo 
malim vlagateljem, zato ne bi smela urejati
poklicnih pokojninskih načrtov, ki spadajo 
v področje uporabe Direktive 2003/41/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje ali Direktive 2009/138/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o začetku opravljanja 
in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II). Podobno bi 
morali biti nekateri produkti poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ne spadajo 
na področje uporabe Direktive 
2003/41/ES, izvzeti s področja uporabe te 
uredbe, pod pogojem, da nacionalna 
zakonodaja zahteva prispevek delodajalca
in zaposleni ne more izbrati ponudnika 

(7) Ker se ta uredba uporablja izključno za 
paketne naložbene produkte za male 
vlagatelje, so depoziti, razen 
strukturiranih depozitov, in zavarovalni 
produkti, pri katerih koristi niso 
izpostavljene nihanjem vrednosti osnovne 
naložbe, izključeni iz področja uporabe 
Uredbe. Sredstva, ki so v neposrednem 
lastništvu, kot so delnice podjetij ali 
državne obveznice, niso paketni naložbeni 
produkti in so zato izključena. Cilj te 
uredbe je izboljšati primerljivost in
razumljivost informacij o paketnih
naložbenih produktih za male vlagatelje, ki 
se prodajajo malim vlagateljem, zato ne bi 
smela urejati pokojninskih načrtov iz 
področja uporabe Direktive 2003/41/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje in Direktive 2009/138/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 in o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost 
II). Podobno bi morali biti iz področja 
uporabe te uredbe izvzeti vsi produkti 
poklicnega pokojninskega zavarovanja, če 
nacionalna zakonodaja zahteva prispevek 
delodajalca, in drugi uradno priznani 
pokojninski produkti in sistemi socialne 
varnosti, za katere se uporablja 
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pokojninskih produktov. Investicijski 
skladi, namenjeni institucionalnim 
vlagateljem, prav tako ne spadajo v 
področje uporabe te uredbe, ker niso 
namenjeni za prodajo malim vlagateljem.
Vendar bi morali naložbeni produkti, 
katerih namen je kopičenje prihrankov za 
individualne pokojnine, ostati v področju 
uporabe, ker pogosto konkurirajo drugim 
produktom iz te uredbe in se jih malemu 
vlagatelju distribuira na podoben način.

nacionalno pravo ali pravo Unije. 
Investicijski skladi, namenjeni 
institucionalnim vlagateljem, prav tako ne 
spadajo v področje uporabe te uredbe, ker 
niso namenjeni za prodajo malim 
vlagateljem. Omejitev uporabe na paketne 
naložbene produkte za male vlagatelje bo 
omogočila, da bodo dokumenti s 
ključnimi informacijami bolj ustrezni in 
zato bolj učinkoviti. Ko se bo pregledovala 
uspešnost dokumentov s ključnimi 
informacijami, se lahko pretehta razširitev 
področja uporabe. 

Or. en

Predlog spremembe 93
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Da se bo zagotovila jasnost glede 
razmerja med obveznostmi iz te uredbe in 
obveznostmi iz Direktive 2003/71/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 
novembra 2003 o prospektu, ki se objavi 
ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih 
papirjev v trgovanje in o spremembi 
Direktive 2001/34/ES ter 
Direktive 2009/138/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, je treba določiti, da se 
poleg te uredbe še naprej uporabljata 
navedeni direktivi.

(8) Da se bo zagotovila jasnost glede 
razmerja med obveznostmi iz te uredbe in 
obveznostmi iz Direktive 2003/71/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 
novembra 2003 o prospektu, ki se objavi 
ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih 
papirjev v trgovanje in o spremembi 
Direktive 2001/34/ES ter 
Direktive 2009/138/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, je treba določiti, da se 
poleg te uredbe še naprej uporabljata 
navedeni direktivi. Kar zadeva izvleček z 
bistvenimi informacijami iz člena 5(2) 
Direktive 2003/71/ES, se po pregledu 
Uredbe dokument s ključnimi 
informacijami združi s tem dokumentom.

Or. en
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Predlog spremembe 94
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Proizvajalci naložbenih produktov bi 
morali zagotoviti, da je naložbeni produkt, 
ki ga pripravijo, združljiv s profilom 
ciljnih malih vlagateljev. Zato bi morali 
vzpostaviti predhoden postopek ustrezne 
skrbnosti, da bi zagotovili, da njihovi 
naložbeni produkti malih vlagateljev ne 
izpostavljajo osnovnim sredstvom, pri 
katerih profil tveganja in donosa ni lahko 
razumljiv. 

Or. en

Predlog spremembe 95
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Pristojnim organom ter Evropskemu 
bančnemu organu (EBA), Evropskemu 
organu za zavarovanja in poklicne 
pokojnine (EIOPA) in Evropskemu 
organu za vrednostne papirje in trge 
(ESMA) bi bilo treba na zahtevo predložiti 
vse potrebne informacije, da bi preverili 
vsebino dokumentov s ključnimi 
informacijami, ocenili skladnost s to 
uredbo in zagotovili zaščito strank in 
vlagateljev na finančnih trgih. Vendar 
pristojnim organom ne bi smela biti 
naložena obveznost, da sodelujejo v 
postopku predhodne odobritve vsakega 
posameznega dokumenta s ključnimi 
informacijami. Pravice poseganja v zvezi s 
produkti bi se morale izvajati v skladu z 
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ustreznimi določbami Direktive ... /.../EU 
[MiFID II] in Uredbe (EU) št. .../... 
[MiFIR].

Or. en

Predlog spremembe 96
Elena Băsescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Proizvajalci naložbenih produktov, kot 
so upravitelji skladov, zavarovalnice, 
izdajatelji vrednostnih papirjev, kreditne 
institucije ali investicijska podjetja, bi 
morali pripraviti dokumente s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte, ki 
jih proizvajajo, ker sami najbolje poznajo 
produkt in so zanj odgovorni. Proizvajalec 
naložbenega produkta bi moral dokumente 
pripraviti, preden se produkti začnejo 
prodajati malim vlagateljem. Če pa se 
produkt ne prodaja malim vlagateljem, 
dokumenta s ključnimi informacijami ni 
treba pripraviti, in kadar za proizvajalca 
naložbenega produkta priprava takšnega 
dokumenta ni praktična, lahko za pripravo 
pooblasti drug subjekt. Da se zagotovita 
splošno razširjanje in razpoložljivost 
dokumentov s ključnimi informacijami, bi 
morala ta uredba proizvajalcu naložbenega 
produkta omogočati, da dokumente objavi 
na spletnem mestu po lastni izbiri.

(9) Proizvajalci naložbenih produktov, kot 
so upravitelji skladov, zavarovalnice, 
izdajatelji vrednostnih papirjev, kreditne 
institucije ali investicijska podjetja, bi 
morali pripraviti dokumente s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte, ki 
jih proizvajajo, ker sami najbolje poznajo 
produkt in so zanj odgovorni. Proizvajalec 
naložbenega produkta bi moral dokumente 
pripraviti, preden se produkti začnejo 
prodajati malim vlagateljem. Če pa se 
produkt ne prodaja malim vlagateljem, 
dokumenta s ključnimi informacijami ni 
treba pripraviti, in kadar za proizvajalca 
naložbenega produkta priprava takšnega 
dokumenta ni praktična, lahko za pripravo 
pooblasti drug subjekt. Pri odločanju o 
morebitni nepraktičnosti za proizvajalca 
naložbenega produkta bi morali podati 
jasne obrazložitve in pojasnila. Da se 
zagotovita splošno razširjanje in 
razpoložljivost dokumentov s ključnimi 
informacijami, bi morala ta uredba 
proizvajalcu naložbenega produkta 
omogočati, da dokumente objavi na 
spletnem mestu po lastni izbiri.

Or. en



PE504.397v02-00 32/171 AM\927693SL.doc

SL

Predlog spremembe 97
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Proizvajalci naložbenih produktov, kot 
so upravitelji skladov, zavarovalnice, 
izdajatelji vrednostnih papirjev, kreditne 
institucije ali investicijska podjetja, bi 
morali pripraviti dokumente s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte, ki 
jih proizvajajo, ker sami najbolje poznajo 
produkt in so zanj odgovorni. Proizvajalec 
naložbenega produkta bi moral dokumente 
pripraviti, preden se produkti začnejo 
prodajati malim vlagateljem. Če pa se 
produkt ne prodaja malim vlagateljem, 
dokumenta s ključnimi informacijami ni 
treba pripraviti, in kadar za proizvajalca 
naložbenega produkta priprava takšnega 
dokumenta ni praktična, lahko za pripravo 
pooblasti drug subjekt. Da se zagotovita 
splošno razširjanje in razpoložljivost 
dokumentov s ključnimi informacijami, bi 
morala ta uredba proizvajalcu naložbenega 
produkta omogočati, da dokumente objavi 
na spletnem mestu po lastni izbiri.

(9) Proizvajalci naložbenih produktov, kot 
so upravitelji skladov, zavarovalnice, 
izdajatelji vrednostnih papirjev, kreditne 
institucije ali investicijska podjetja, bi 
morali pripraviti dokumente s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte, ki 
jih proizvajajo, ker sami najbolje poznajo 
produkt in so zanj odgovorni. Proizvajalec
paketnega naložbenega produkta za male 
vlagatelje bi moral dokumente pripraviti, 
preden se produkti začnejo prodajati malim 
vlagateljem. Poleg tega bi vsaka oseba, ki 
prodaja paketni naložbeni produkt za 
male vlagatelje in ni proizvajalec tega 
produkta, morala malemu vlagatelju v 
ločenem dokumentu zagotoviti 
podrobnosti o svojih provizijah in 
storitvah v skladu z direktivo [prenovljena 
direktiva MiFID] in direktivo 
[prenovljena direktiva o zavarovalnem 
posredovanju] ter druge pomembne 
informacije, ki jih mali vlagatelj potrebuje 
za oceno primernosti paketnega 
naložbenega produkta za svoje potrebe in 
ki jih proizvajalec paketnega naložbenega 
produkta za male vlagatelje ne more 
zagotoviti. Če pa se produkt ne prodaja 
malim vlagateljem, dokumenta s ključnimi 
informacijami ni treba pripraviti, in kadar 
za proizvajalca paketnega naložbenega 
produkta za male vlagatelje priprava 
takšnega dokumenta ni praktična, lahko za 
pripravo pooblasti drug subjekt. Da se 
zagotovita splošno razširjanje in 
razpoložljivost dokumentov s ključnimi 
informacijami, bi morala ta uredba 
proizvajalcu paketnega naložbenega 
produkta za male vlagatelje omogočati, da 
dokumente objavi na spletnem mestu po 
lastni izbiri.
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Or. en

Obrazložitev

Razen če sta proizvajalec naložbenega produkta in distributer/prodajalec del iste družbe, 
proizvajalec naložbenega produkta ne bo mogel zagotoviti popolnega pregleda provizij in 
storitev, saj ne bo imel dostopa do podatkov, ki se nanašajo na končno stranko. 

Predlog spremembe 98
Thomas Händel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Proizvajalci naložbenih produktov, kot 
so upravitelji skladov, zavarovalnice, 
izdajatelji vrednostnih papirjev, kreditne 
institucije ali investicijska podjetja, bi 
morali pripraviti dokumente s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte, ki 
jih proizvajajo, ker sami najbolje poznajo 
produkt in so zanj odgovorni. Proizvajalec 
naložbenega produkta bi moral dokumente 
pripraviti, preden se produkti začnejo 
prodajati malim vlagateljem. Če pa se 
produkt ne prodaja malim vlagateljem, 
dokumenta s ključnimi informacijami ni 
treba pripraviti, in kadar za proizvajalca 
naložbenega produkta priprava takšnega 
dokumenta ni praktična, lahko za pripravo 
pooblasti drug subjekt. Da se zagotovita 
splošno razširjanje in razpoložljivost 
dokumentov s ključnimi informacijami, bi 
morala ta uredba proizvajalcu naložbenega 
produkta omogočati, da dokumente objavi 
na spletnem mestu po lastni izbiri.

(9) Proizvajalci naložbenih produktov, kot 
so upravitelji skladov, zavarovalnice,
izdajatelji vrednostnih papirjev, kreditne 
institucije ali investicijska podjetja, bi 
morali pripraviti dokumente s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte, ki 
jih proizvajajo, ker sami najbolje poznajo 
produkt in so zanj odgovorni. Proizvajalec 
naložbenega produkta bi moral dokumente 
pripraviti, preden se produkti začnejo 
prodajati malim vlagateljem. Če pa se 
produkt ne prodaja malim vlagateljem, 
dokumenta s ključnimi informacijami ni 
treba pripraviti, in kadar za proizvajalca 
naložbenega produkta priprava takšnega 
dokumenta ni praktična, lahko za pripravo 
pooblasti drug subjekt. Da se zagotovita 
splošno razširjanje in razpoložljivost 
dokumentov s ključnimi informacijami, bi 
morala ta uredba proizvajalcu naložbenega 
produkta omogočati, da dokumente objavi 
na spletnem mestu po lastni izbiri in na 
osrednjem spletnem mestu, ki ga 
vzpostavita ECB in ustrezni nacionalni 
nadzorni organ.

Or. de
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Predlog spremembe 99
Osnutek mnenja

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Proizvajalci naložbenih produktov, kot 
so upravitelji skladov, zavarovalnice, 
izdajatelji vrednostnih papirjev, kreditne 
institucije ali investicijska podjetja, bi 
morali pripraviti dokumente s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte, ki 
jih proizvajajo, ker sami najbolje poznajo 
produkt in so zanj odgovorni. Proizvajalec 
naložbenega produkta bi moral dokumente 
pripraviti, preden se produkti začnejo 
prodajati malim vlagateljem. Če pa se 
produkt ne prodaja malim vlagateljem, 
dokumenta s ključnimi informacijami ni 
treba pripraviti, in kadar za proizvajalca 
naložbenega produkta priprava takšnega 
dokumenta ni praktična, lahko za pripravo 
pooblasti drug subjekt. Da se zagotovita 
splošno razširjanje in razpoložljivost 
dokumentov s ključnimi informacijami, bi
morala ta uredba proizvajalcu naložbenega 
produkta omogočati, da dokumente objavi 
na spletnem mestu po lastni izbiri.

(9) Proizvajalci naložbenih produktov, kot 
so upravitelji skladov, zavarovalnice, 
izdajatelji vrednostnih papirjev, kreditne 
institucije ali investicijska podjetja, bi 
morali pripraviti dokumente s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte, ki 
jih proizvajajo, ker sami najbolje poznajo 
produkt in so odgovorni za pripravo 
dokumenta s ključnimi informacijami in 
njegovo vsebino. Proizvajalci naložbenih 
produktov dajo dokument s ključnimi 
informacijami na voljo prodajalcem 
naložbenih produktov. Proizvajalec 
naložbenega produkta bi moral dokumente 
pripraviti, preden se produkti začnejo 
prodajati malim vlagateljem. Če pa se 
produkt ne prodaja malim vlagateljem, 
dokumenta s ključnimi informacijami ni 
treba pripraviti, in kadar za proizvajalca 
naložbenega produkta priprava takšnega 
dokumenta ni praktična, lahko za pripravo 
pooblasti drug subjekt. Da se zagotovita 
splošno razširjanje in razpoložljivost 
dokumentov s ključnimi informacijami, bi 
morala ta uredba proizvajalcu naložbenega 
produkta omogočati, da dokumente objavi 
na spletnem mestu po lastni izbiri.

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali pravno varnost, je potrebno poudariti, da dokument s ključnimi informacijami 
pripravi ena sama stranka: proizvajalec naložbenega produkta. Ti so odgovorni tudi za 
vsebino dokumenta s ključnimi informacijami, ki ga pripravijo. Dokument s ključnimi 
informacijami dajo na voljo prodajalcem teh produktov, da jih ti lahko predložijo malim 
vlagateljem.
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Predlog spremembe 100
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Proizvajalci naložbenih produktov, kot 
so upravitelji skladov, zavarovalnice, 
izdajatelji vrednostnih papirjev, kreditne 
institucije ali investicijska podjetja, bi 
morali pripraviti dokumente s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte, ki 
jih proizvajajo, ker sami najbolje poznajo 
produkt in so zanj odgovorni. Proizvajalec 
naložbenega produkta bi moral dokumente 
pripraviti, preden se produkti začnejo 
prodajati malim vlagateljem. Če pa se 
produkt ne prodaja malim vlagateljem, 
dokumenta s ključnimi informacijami ni 
treba pripraviti, in kadar za proizvajalca 
naložbenega produkta priprava takšnega 
dokumenta ni praktična, lahko za pripravo 
pooblasti drug subjekt. Da se zagotovita 
splošno razširjanje in razpoložljivost 
dokumentov s ključnimi informacijami, bi 
morala ta uredba proizvajalcu naložbenega 
produkta omogočati, da dokumente objavi 
na spletnem mestu po lastni izbiri.

(9) Proizvajalci naložbenih produktov, kot 
so upravitelji skladov, zavarovalnice, 
izdajatelji vrednostnih papirjev, kreditne 
institucije ali investicijska podjetja, bi 
morali pripraviti dokumente s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte, ki 
jih proizvajajo, ker sami najbolje poznajo 
produkt in so zanj odgovorni. Proizvajalec 
naložbenega produkta bi moral dokumente 
pripraviti, preden se produkti začnejo 
prodajati malim vlagateljem. Zahteva po 
pripravi dokumenta s ključnimi 
informacijami ne bi smela veljati za 
posrednike, ki naložbeni produkt tržijo, 
distribuirajo ali prodajajo malim 
vlagateljem. Če se produkt ne prodaja 
malim vlagateljem, dokumenta s ključnimi 
informacijami ni treba pripraviti, in kadar 
za proizvajalca naložbenega produkta 
priprava takšnega dokumenta ni praktična, 
lahko za pripravo pooblasti drug subjekt.
Da se zagotovita splošno razširjanje in 
razpoložljivost dokumentov s ključnimi 
informacijami, bi morala ta uredba 
proizvajalcu naložbenega produkta 
omogočati, da dokumente objavi na 
spletnem mestu po lastni izbiri.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva, da prodajalec naložbenega produkta pripravi dokument s ključnimi informacijami, 
kot predlaga poročevalec, povzroča nejasnosti glede odgovornosti in regulativno prekrivanje, 
saj te posrednike urejata direktiva o trgih finančnih instrumentov in direktiva o zavarovalnem 
posredovanju. 
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Predlog spremembe 101
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Proizvajalci naložbenih produktov, kot 
so upravitelji skladov, zavarovalnice, 
izdajatelji vrednostnih papirjev, kreditne 
institucije ali investicijska podjetja, bi 
morali pripraviti dokumente s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte, ki 
jih proizvajajo, ker sami najbolje poznajo 
produkt in so zanj odgovorni. Proizvajalec 
naložbenega produkta bi moral dokumente 
pripraviti, preden se produkti začnejo 
prodajati malim vlagateljem. Če pa se 
produkt ne prodaja malim vlagateljem, 
dokumenta s ključnimi informacijami ni 
treba pripraviti, in kadar za proizvajalca 
naložbenega produkta priprava takšnega 
dokumenta ni praktična, lahko za pripravo 
pooblasti drug subjekt. Da se zagotovita 
splošno razširjanje in razpoložljivost 
dokumentov s ključnimi informacijami, bi 
morala ta uredba proizvajalcu naložbenega 
produkta omogočati, da dokumente objavi 
na spletnem mestu po lastni izbiri.

(9) Proizvajalci naložbenih produktov, kot 
so upravitelji skladov, zavarovalnice, 
izdajatelji vrednostnih papirjev, kreditne 
institucije ali investicijska podjetja, bi 
morali pripraviti dokumente s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte, ki 
jih proizvajajo, ker sami najbolje poznajo 
produkt in so zanj odgovorni. Proizvajalec 
naložbenega produkta bi moral dokumente 
pripraviti, preden se produkti začnejo 
prodajati malim vlagateljem. Če pa se 
produkt ne prodaja malim vlagateljem, 
dokumenta s ključnimi informacijami ni 
treba pripraviti, in kadar za proizvajalca 
naložbenega produkta priprava takšnega 
dokumenta ni praktična, lahko za pripravo 
pooblasti drug subjekt. Če se za pripravo 
tega dokumenta v celoti ali delno 
pooblastijo tretje osebe, bi moral biti 
proizvajalec naložbenega produkta še 
naprej splošno odgovoren za pripravo in 
vsebino tega dokumenta s ključnimi 
informacijami. Proizvajalec naložbenega 
produkta bi moral dokument s ključnimi 
informacijami priskrbeti trgovcem z 
naložbenim produktom. Da se zagotovita 
splošno razširjanje in razpoložljivost 
dokumentov s ključnimi informacijami, bi 
morala ta uredba proizvajalcu naložbenega 
produkta omogočati, da dokumente objavi 
na spletnem mestu po lastni izbiri.

Or. nl

Predlog spremembe 102
Wolf Klinz
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Proizvajalci naložbenih produktov, kot 
so upravitelji skladov, zavarovalnice, 
izdajatelji vrednostnih papirjev, kreditne 
institucije ali investicijska podjetja, bi 
morali pripraviti dokumente s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte, ki 
jih proizvajajo, ker sami najbolje poznajo 
produkt in so zanj odgovorni. Proizvajalec 
naložbenega produkta bi moral dokumente 
pripraviti, preden se produkti začnejo 
prodajati malim vlagateljem. Če pa se 
produkt ne prodaja malim vlagateljem, 
dokumenta s ključnimi informacijami ni 
treba pripraviti, in kadar za proizvajalca 
naložbenega produkta priprava takšnega 
dokumenta ni praktična, lahko za pripravo 
pooblasti drug subjekt. Da se zagotovita 
splošno razširjanje in razpoložljivost 
dokumentov s ključnimi informacijami, bi 
morala ta uredba proizvajalcu naložbenega 
produkta omogočati, da dokumente objavi 
na spletnem mestu po lastni izbiri.

(9) Proizvajalci naložbenih produktov, kot 
so upravitelji skladov, zavarovalnice, 
izdajatelji vrednostnih papirjev, kreditne 
institucije ali investicijska podjetja, bi 
morali pripraviti dokumente s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte, ki 
jih proizvajajo, ker sami najbolje poznajo 
produkt in so zanj odgovorni. Proizvajalec 
naložbenega produkta bi moral dokumente 
pripraviti, preden se produkti začnejo 
prodajati malim vlagateljem. Če pa se 
produkt ne prodaja malim vlagateljem, 
dokumenta s ključnimi informacijami ni 
treba pripraviti, in kadar za proizvajalca 
naložbenega produkta priprava takšnega 
dokumenta ni praktična, lahko za pripravo 
pooblasti drug subjekt. V primeru, da 
dokument s ključnimi informacijami ni na 
voljo, lahko mali vlagatelj na svojo 
pobudo še vedno vlaga v takšen naložbeni 
produkt, če se tako izrecno odloči in mu 
svetuje posrednik v skladu z Direktivo 
2004/39/ES ali Direktivo 2002/92/ES. Da 
se zagotovita splošno razširjanje in 
razpoložljivost dokumentov s ključnimi 
informacijami, bi morala ta uredba 
proizvajalcu naložbenega produkta 
omogočati, da dokumente objavi na 
spletnem mestu po lastni izbiri.

Or. en

Predlog spremembe 103
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Proizvajalci naložbenih produktov, kot (9) Proizvajalci paketnih naložbenih 
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so upravitelji skladov, zavarovalnice, 
izdajatelji vrednostnih papirjev, kreditne 
institucije ali investicijska podjetja, bi 
morali pripraviti dokumente s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte, ki 
jih proizvajajo, ker sami najbolje poznajo 
produkt in so zanj odgovorni. Proizvajalec 
naložbenega produkta bi moral dokumente 
pripraviti, preden se produkti začnejo 
prodajati malim vlagateljem. Če pa se 
produkt ne prodaja malim vlagateljem, 
dokumenta s ključnimi informacijami ni 
treba pripraviti, in kadar za proizvajalca 
naložbenega produkta priprava takšnega 
dokumenta ni praktična, lahko za pripravo 
pooblasti drug subjekt. Da se zagotovita 
splošno razširjanje in razpoložljivost 
dokumentov s ključnimi informacijami, bi 
morala ta uredba proizvajalcu naložbenega 
produkta omogočati, da dokumente objavi 
na spletnem mestu po lastni izbiri.

produktov za male vlagatelje, kot so 
upravitelji skladov, zavarovalnice, 
izdajatelji vrednostnih papirjev, kreditne 
institucije ali investicijska podjetja, bi 
morali pripraviti dokumente s ključnimi 
informacijami za paketne naložbene 
produkte za male vlagatelje, ki jih 
proizvajajo, ker sami najbolje poznajo 
produkt in so zanj odgovorni. Proizvajalec
paketnega naložbenega produkta za male 
vlagatelje bi moral dokumente pripraviti, 
preden se produkti začnejo prodajati malim 
vlagateljem. Če pa se produkt ne prodaja 
malim vlagateljem, dokumenta s ključnimi 
informacijami ni treba pripraviti, in kadar 
za proizvajalca paketnega naložbenega 
produkta za male vlagatelje priprava 
takšnega dokumenta ni praktična, lahko za 
pripravo pooblasti drug subjekt. Da se 
zagotovita splošno razširjanje in 
razpoložljivost dokumentov s ključnimi 
informacijami, bi morala ta uredba 
proizvajalcu paketnega naložbenega 
produkta za male vlagatelje omogočati, da 
dokumente objavi na spletnem mestu po 
lastni izbiri.

Or. en

Predlog spremembe 104
Osnutek mnenja

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Dokument s ključnimi informacijami 
mora pripraviti ena stranka, saj bi v 
nasprotnem primeru prišlo do pravne 
negotovosti. Na vsakem dokumentu s 
ključnimi informacijami bi moralo biti 
navedeno ime ene osebe ali družbe, ki 
jasno izjavlja, da je odgovorna za vsebino 
dokumenta s ključnimi informacijami. 
Načeloma bi to moral biti proizvajalec 
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naložbenega produkta.

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali pravno varnost, je potrebno poudariti, da dokument s ključnimi informacijami 
pripravi ena sama stranka: proizvajalec naložbenega produkta. Ti so odgovorni tudi za 
vsebino dokumenta s ključnimi informacijami, ki ga pripravijo. Dokument s ključnimi 
informacijami dajo na voljo prodajalcem teh produktov, da jih ti lahko predložijo malim 
vlagateljem.

Predlog spremembe 105
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Zaradi izpolnjevanja potreb malih 
vlagateljev je treba zagotoviti, da so
informacije o naložbenih produktih točne, 
poštene in jasne ter da za male vlagatelje 
niso zavajajoče. Zato bi morala ta uredba 
določiti skupne standarde za pripravo 
dokumenta s ključnimi informacijami, s 
katerimi se bo zagotovilo, da bo razumljiv 
za male vlagatelje. Glede na težave, ki jih 
imajo številni mali vlagatelji z 
razumevanjem strokovne finančne 
terminologije, bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti besednjaku in slogu 
pisanja dokumenta. Prav tako bi bilo treba 
določiti pravila glede jezika, v katerem je 
napisan. Poleg tega bi morali mali 
vlagatelji dokument s ključnimi 
informacijami razumeti tak, kot je, ne da 
bi morali iskati dodatne informacije.

(10) Zaradi izpolnjevanja potreb malih 
vlagateljev je treba zagotoviti, da bodo
informacije o paketnih naložbenih 
produktih za male vlagatelje točne, poštene 
in jasne ter da za male vlagatelje ne bodo
zavajajoče. Zato bi morala ta uredba 
določiti skupne standarde za pripravo 
dokumenta s ključnimi informacijami, s 
katerimi se bo zagotovilo, da bo razumljiv 
za male vlagatelje. Glede na težave, ki jih 
imajo številni mali vlagatelji z 
razumevanjem strokovne finančne 
terminologije, bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti besednjaku in slogu 
pisanja dokumenta. Prav tako bi bilo treba 
določiti pravila glede jezika, v katerem je 
napisan.

Or. en

Obrazložitev

Dokumenta s ključnimi informacijami vlagatelj ne bi smel pojmovati kot samostojen 
dokument, temveč v okviru ustreznega prospekta ali pogodbe, na kateri temelji paketni 
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naložbeni produkt za male vlagatelje.

Predlog spremembe 106
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Zaradi izpolnjevanja potreb malih 
vlagateljev je treba zagotoviti, da so
informacije o naložbenih produktih točne,
poštene in jasne ter da za male vlagatelje 
niso zavajajoče. Zato bi morala ta uredba 
določiti skupne standarde za pripravo 
dokumenta s ključnimi informacijami, s 
katerimi se bo zagotovilo, da bo razumljiv 
za male vlagatelje. Glede na težave, ki jih 
imajo številni mali vlagatelji z 
razumevanjem strokovne finančne 
terminologije, bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti besednjaku in slogu 
pisanja dokumenta. Prav tako bi bilo treba 
določiti pravila glede jezika, v katerem je 
napisan. Poleg tega bi morali mali
vlagatelji dokument s ključnimi 
informacijami razumeti tak, kot je, ne da bi 
morali iskati dodatne informacije.

(10) Zaradi izpolnjevanja potreb malih 
vlagateljev je treba zagotoviti, da bodo
informacije o naložbenih produktih točne, 
poštene in jasne ter da za male vlagatelje 
ne bodo zavajajoče. Zato bi morala ta 
uredba določiti skupne standarde za 
pripravo dokumenta s ključnimi 
informacijami, s katerimi se bo zagotovilo, 
da bo razumljiv za male vlagatelje. Glede 
na težave, ki jih imajo številni mali 
vlagatelji z razumevanjem strokovne 
finančne terminologije, bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti besednjaku in 
slogu pisanja dokumenta. Prav tako bi bilo 
treba določiti pravila glede jezika, v 
katerem je napisan. Poleg tega bi morali 
mali vlagatelji dokument s ključnimi 
informacijami razumeti takšnega, kot je, ne 
da bi morali za razlago njegovega pomena
iskati dodatne informacije. Dokument s 
ključnimi informacijami bi moral 
vsebovati napotila na dodatno 
dokumentacijo, ki je na voljo, da bi 
vlagatelj lahko sprejel odločitev na 
podlagi celovitih informacij. Poleg tega 
lahko distributer vlagatelju v ločenem 
dokumentu zagotovi njemu prilagojene 
informacije; za tovrsten ločen dokument 
bi moral biti odgovoren distributer.

Or. en

Predlog spremembe 107
Sirpa Pietikäinen
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Zaradi izpolnjevanja potreb malih 
vlagateljev je treba zagotoviti, da so
informacije o naložbenih produktih točne, 
poštene in jasne ter da za male vlagatelje 
niso zavajajoče. Zato bi morala ta uredba 
določiti skupne standarde za pripravo 
dokumenta s ključnimi informacijami, s 
katerimi se bo zagotovilo, da bo razumljiv 
za male vlagatelje. Glede na težave, ki jih 
imajo številni mali vlagatelji z 
razumevanjem strokovne finančne 
terminologije, bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti besednjaku in slogu 
pisanja dokumenta. Prav tako bi bilo treba 
določiti pravila glede jezika, v katerem je 
napisan. Poleg tega bi morali mali 
vlagatelji dokument s ključnimi 
informacijami razumeti tak, kot je, ne da bi 
morali iskati dodatne informacije.

(10) Zaradi izpolnjevanja potreb malih 
vlagateljev je treba zagotoviti, da bodo
informacije o naložbenih produktih točne, 
poštene in jasne ter da za male vlagatelje 
ne bodo zavajajoče. Zato bi morala ta 
uredba določiti skupne standarde za 
pripravo dokumenta s ključnimi 
informacijami, s katerimi se bo zagotovilo, 
da bo razumljiv za male vlagatelje. Glede 
na težave, ki jih imajo številni mali 
vlagatelji z razumevanjem strokovne 
finančne terminologije, bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti besednjaku in 
slogu pisanja dokumenta. Prav tako bi bilo 
treba določiti pravila glede jezika, v 
katerem je napisan. Poleg tega bi morali 
mali vlagatelji dokument s ključnimi 
informacijami razumeti takšnega, kot je, ne 
da bi morali iskati dodatne informacije.
Vendar to ne sme preprečiti uporabe 
sklicevanj v dokumentu s ključnimi 
informacijami na druge dokumente, kjer 
je mogoče najti dodatne informacije, ki bi 
lahko bile zanimive za male vlagatelje.

Or. en

Predlog spremembe 108
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Zaradi izpolnjevanja potreb malih 
vlagateljev je treba zagotoviti, da so
informacije o naložbenih produktih točne, 
poštene in jasne ter da za male vlagatelje 
niso zavajajoče. Zato bi morala ta uredba 

(10) Zaradi izpolnjevanja potreb malih 
vlagateljev je treba zagotoviti, da bodo
informacije o paketnih naložbenih 
produktih za male vlagatelje točne, poštene 
in jasne ter da za male vlagatelje ne bodo
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določiti skupne standarde za pripravo 
dokumenta s ključnimi informacijami, s 
katerimi se bo zagotovilo, da bo razumljiv 
za male vlagatelje. Glede na težave, ki jih 
imajo številni mali vlagatelji z 
razumevanjem strokovne finančne 
terminologije, bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti besednjaku in slogu 
pisanja dokumenta. Prav tako bi bilo treba 
določiti pravila glede jezika, v katerem je 
napisan. Poleg tega bi morali mali 
vlagatelji dokument s ključnimi 
informacijami razumeti tak, kot je, ne da bi 
morali iskati dodatne informacije.

zavajajoče. Zato bi morala ta uredba 
določiti skupne standarde za pripravo 
dokumenta s ključnimi informacijami, s 
katerimi se bo zagotovilo, da bo razumljiv 
za male vlagatelje. Glede na težave, ki jih 
imajo številni mali vlagatelji z
razumevanjem strokovne finančne 
terminologije, bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti besednjaku in slogu 
pisanja. Prav tako bi bilo treba določiti 
pravila glede jezika, v katerem je napisan.
Poleg tega bi morali mali vlagatelji 
dokument s ključnimi informacijami 
razumeti takšnega, kot je, ne da bi morali 
iskati dodatne informacije. Vendar to ne 
izključuje uporabe drugih dokumentov, da 
bi paketni naložbeni produkt za male 
vlagatelje prilagodili značilnostim ali 
izbiram stranke.

Or. en

Predlog spremembe 109
Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Zaradi izpolnjevanja potreb malih 
vlagateljev je treba zagotoviti, da so
informacije o naložbenih produktih točne, 
poštene in jasne ter da za male vlagatelje 
niso zavajajoče. Zato bi morala ta uredba 
določiti skupne standarde za pripravo 
dokumenta s ključnimi informacijami, s 
katerimi se bo zagotovilo, da bo razumljiv 
za male vlagatelje. Glede na težave, ki jih 
imajo številni mali vlagatelji z 
razumevanjem strokovne finančne 
terminologije, bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti besednjaku in slogu 
pisanja dokumenta. Prav tako bi bilo treba 
določiti pravila glede jezika, v katerem je 
napisan. Poleg tega bi morali mali 

(10) Zaradi izpolnjevanja potreb malih 
vlagateljev je treba zagotoviti, da bodo
informacije o naložbenih produktih točne, 
poštene in jasne ter da za male vlagatelje 
ne bodo zavajajoče. Zato bi morala ta 
uredba določiti skupne standarde za 
pripravo dokumenta s ključnimi 
informacijami, s katerimi se bo zagotovilo, 
da bo razumljiv za male vlagatelje. Glede 
na težave, ki jih imajo številni mali 
vlagatelji z razumevanjem strokovne 
finančne terminologije, bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti besednjaku in 
slogu pisanja dokumenta. Prav tako bi bilo 
treba določiti pravila glede jezika, v 
katerem je napisan. Izračun stroškov, ki 
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vlagatelji dokument s ključnimi 
informacijami razumeti tak, kot je, ne da bi 
morali iskati dodatne informacije.

lahko nastanejo, bi bilo treba pojasniti na 
razumljiv način. Poleg tega bi morali mali 
vlagatelji dokument s ključnimi 
informacijami razumeti takšnega, kot je, ne 
da bi morali iskati dodatne informacije.

Or. en

Predlog spremembe 110
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Proizvajalci naložbenih produktov 
bi morali biti zmožni, da pristojnemu 
organu na zahtevo predložijo vse 
dokumente s ključnimi informacijami. Za 
dokument s ključnimi informacijami ne bi 
smelo biti potrebno, da ga predhodno 
odobri pristojni organ.

Or. en

Predlog spremembe 111
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Malim vlagateljem bi bilo treba 
zagotoviti informacije, ki jih potrebujejo za 
sprejetje informirane naložbene odločitve 
in primerjavo različnih naložbenih 
produktov, pri čemer morajo biti te 
informacije kratke in jedrnate, ker sicer 
obstaja tveganje, da jih mali vlagatelji ne 
bodo uporabili. Dokument s ključnimi 
informacijami bi moral zato vsebovati le 
ključne informacije, predvsem o vrsti in 

(11) Malim vlagateljem bi bilo treba 
zagotoviti informacije, ki jih potrebujejo za 
sprejetje informirane naložbene odločitve 
in primerjavo različnih naložbenih 
produktov, pri čemer morajo biti te 
informacije kratke in jedrnate, ker sicer 
obstaja tveganje, da jih mali vlagatelji ne 
bodo uporabili. Dokument s ključnimi 
informacijami bi moral zato vsebovati le 
ključne informacije, predvsem o vrsti in 
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značilnostih produkta, vključno z navedbo,
ali je mogoča izguba kapitala, ter o 
stroških in profilu tveganja produkta, ter 
ustrezne informacije o uspešnosti in 
nekatere druge posebne informacije, ki so 
morda potrebne za razumevanje značilnosti 
posameznih vrst produktov, tudi tistih, ki 
so namenjeni načrtovanju pokojnine.

značilnostih produkta, kdo je ciljni 
vlagatelj za ta produkt, po potrebi 
navedbo, da je izguba kapitala vedno 
mogoča, ter o stroških in profilu tveganja 
produkta, v obliki zbirnih kazalnikov ter
opisno, da se profil umesti v kontekst, ter
ustrezne informacije o uspešnosti in 
nekatere druge posebne informacije, ki so 
morda potrebne za razumevanje značilnosti 
posameznih vrst produktov, tudi tistih, ki 
so namenjeni načrtovanju pokojnine.

Or. en

Predlog spremembe 112
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Malim vlagateljem bi bilo treba 
zagotoviti informacije, ki jih potrebujejo za 
sprejetje informirane naložbene odločitve 
in primerjavo različnih naložbenih 
produktov, pri čemer morajo biti te 
informacije kratke in jedrnate, ker sicer 
obstaja tveganje, da jih mali vlagatelji ne 
bodo uporabili. Dokument s ključnimi 
informacijami bi moral zato vsebovati le 
ključne informacije, predvsem o vrsti in 
značilnostih produkta, vključno z navedbo, 
ali je mogoča izguba kapitala, ter o stroških 
in profilu tveganja produkta, ter ustrezne 
informacije o uspešnosti in nekatere druge 
posebne informacije, ki so morda potrebne 
za razumevanje značilnosti posameznih 
vrst produktov, tudi tistih, ki so namenjeni 
načrtovanju pokojnine.

(11) Malim vlagateljem bi bilo treba 
zagotoviti informacije, ki jih potrebujejo za 
sprejetje informirane naložbene odločitve 
in primerjavo različnih paketnih
naložbenih produktov za male vlagatelje, 
pri čemer morajo biti te informacije kratke 
in jedrnate, ker sicer obstaja tveganje, da 
jih mali vlagatelji ne bodo uporabili.
Dokument s ključnimi informacijami bi 
moral zato vsebovati le ključne 
informacije, predvsem o vrsti in 
značilnostih produkta, vključno z navedbo, 
ali je mogoča izguba kapitala, ter o stroških 
in profilu tveganja produkta, ter ustrezne 
informacije o uspešnosti in nekatere druge 
posebne informacije, ki so morda potrebne 
za razumevanje značilnosti posameznih 
vrst produktov, tudi tistih, ki so namenjeni 
načrtovanju pokojnine. Vendar je glede na 
naravo paketnega naložbenega produkta 
za male vlagatelje lahko vseeno potrebno, 
da podjetje, ki prodaja paketne naložbene 
produkte za male vlagatelje, poleg 
samostojnega dokumenta s ključnimi 
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informacijami stranki zagotovi dodatne 
njej prilagojene informacije in izračune 
za produkt pred končno sklenitvijo 
transakcije.

Or. en

Obrazložitev

Uredba zajema zelo širok nabor produktov in pri nekaterih bodo potrebna dodatna razkritja 
glede značilnosti produkta (npr. premije, trajanja in donosa), ki jih določajo lastnosti 
posameznika (npr. starost ali naložbeni znesek) in/ali jih ta izbere sam (npr. izbira sklada).
Če je namen dokumenta s ključnimi informacijami, da potrošnikom omogoči sprejemanje 
odločitev na podlagi celovitih informacij, se mora sklicevati na druge dokumente. 

Predlog spremembe 113
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Malim vlagateljem bi bilo treba 
zagotoviti informacije, ki jih potrebujejo za 
sprejetje informirane naložbene odločitve 
in primerjavo različnih naložbenih 
produktov, pri čemer morajo biti te 
informacije kratke in jedrnate, ker sicer 
obstaja tveganje, da jih mali vlagatelji ne 
bodo uporabili. Dokument s ključnimi 
informacijami bi moral zato vsebovati le 
ključne informacije, predvsem o vrsti in 
značilnostih produkta, vključno z navedbo, 
ali je mogoča izguba kapitala, ter o stroških 
in profilu tveganja produkta, ter ustrezne 
informacije o uspešnosti in nekatere druge 
posebne informacije, ki so morda potrebne 
za razumevanje značilnosti posameznih 
vrst produktov, tudi tistih, ki so namenjeni 
načrtovanju pokojnine.

(11) Malim vlagateljem bi bilo treba 
zagotoviti informacije, ki jih potrebujejo za 
sprejetje informirane naložbene odločitve 
in primerjavo različnih naložbenih 
produktov, pri čemer morajo biti te 
informacije kratke in jedrnate, ker sicer 
obstaja tveganje, da jih mali vlagatelji ne 
bodo uporabili. Dokument s ključnimi 
informacijami bi moral zato vsebovati le 
ključne informacije, predvsem o vrsti in 
značilnostih produkta, vključno z navedbo, 
ali je mogoča izguba kapitala, ter o stroških 
in profilu tveganja produkta, ter ustrezne 
informacije o uspešnosti in nekatere druge 
posebne informacije, ki so morda potrebne 
za razumevanje značilnosti posameznih 
vrst produktov, tudi tistih, ki so namenjeni 
načrtovanju pokojnine. Dodatne 
pomembne informacije o stroških 
svetovanja in distribucije ter informacije 
glede davčnega položaja posameznega 
malega vlagatelja bi morale biti na voljo v 
dokumentu, ki ga zagotovi družba, ki 
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prodaja ali svetuje glede paketnega 
naložbenega produkta za male vlagatelje.

Or. en

Obrazložitev

Prenovljena direktiva o trgih finančnih instrumentov in prenovljena direktiva o zavarovalnem 
posredovanju bosta določili zahteve glede informacij, ki jih morajo o svojih storitvah 
zagotoviti svetovalci/distributerji in ni posebnega razloga, zakaj bi družbe omejevali pri tem, 
na kakšen način zagotovijo te informacije. V državah članicah, kjer svetovalci namesto 
provizij zaračunavajo pristojbine, bodo na primer informacije, ki jih bodo podali, vključevale 
postavke s pristojbinami in se tako bistveno razlikovale od informacij, podanih v drugih 
primerih.

Predlog spremembe 114
Pervenche Berès

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Malim vlagateljem bi bilo treba 
zagotoviti informacije, ki jih potrebujejo za 
sprejetje informirane naložbene odločitve 
in primerjavo različnih naložbenih 
produktov, pri čemer morajo biti te 
informacije kratke in jedrnate, ker sicer 
obstaja tveganje, da jih mali vlagatelji ne 
bodo uporabili. Dokument s ključnimi 
informacijami bi moral zato vsebovati le 
ključne informacije, predvsem o vrsti in 
značilnostih produkta, vključno z navedbo, 
ali je mogoča izguba kapitala, ter o stroških 
in profilu tveganja produkta, ter ustrezne 
informacije o uspešnosti in nekatere druge 
posebne informacije, ki so morda potrebne 
za razumevanje značilnosti posameznih 
vrst produktov, tudi tistih, ki so namenjeni 
načrtovanju pokojnine.

(11) Malim vlagateljem bi bilo treba 
zagotoviti informacije, ki jih potrebujejo za 
sprejetje informirane naložbene odločitve 
in primerjavo različnih naložbenih 
produktov, pri čemer morajo biti te 
informacije kratke in jedrnate, ker sicer 
obstaja tveganje, da jih mali vlagatelji ne 
bodo uporabili. Dokument s ključnimi 
informacijami bi moral zato vsebovati le 
ključne informacije, predvsem o vrsti in 
značilnostih produkta, vključno z navedbo, 
ali je mogoča izguba kapitala, ter o 
stroških, tveganju in obdavčenju produkta
in osnovne naložbe, ter ustrezne 
informacije o uspešnosti in nekatere druge 
posebne informacije, ki so morda potrebne 
za razumevanje značilnosti posameznih 
vrst produktov, tudi tistih, ki so namenjeni 
načrtovanju pokojnine. Evropska komisija 
bi morala razmisliti o vzpostavitvi javne 
evropske bonitetne agencije, omenjene v 
resoluciji z dne 16. januarja 2013 o 
predlogu uredbe Evropskega parlamenta 
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in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 
1060/2009 o bonitetnih agencijah, da bi 
zagotovila ključne informacije o profilu 
tveganja v zvezi z državnimi obveznicami, 
ki jih izdajajo države članice Evropske 
unije. 

Or. en

Predlog spremembe 115
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Vlagatelji bi morali imeti jasno 
predstavo o stroških in pristojbinah, ki 
bodo nastali v povezavi z naložbo, ne le pri 
sami transakciji, temveč v celotnem 
naložbenem obdobju. Pristojbine bi bilo 
treba razkriti v celoti, v sešteti, zbirni 
obliki. Stroške svetovanja bi bilo treba 
izračunati na preprostejši način, da bi 
vlagatelji lažje razumeli, koliko jih bo 
svetovanje stalo; stroški svetovanja se po 
možnosti izrazijo kot urne postavke.

Or. en

Predlog spremembe 116
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge (ESMA) bi moral 
vzpostaviti spletno orodje za analizo 
skladov, podobno orodju, ki ga je v 
Združenih državah Amerike vzpostavil 
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organ FINRA, ki bi vlagateljem 
omogočalo, da izračunajo končno 
vrednost svoje naložbe po tem, ko se 
upoštevajo pristojbine in stroški.

Or. en

Predlog spremembe 117
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Dokument s ključnimi informacijami 
bi moral biti pripravljen v obliki, ki malim 
vlagateljem omogoča primerjanje različnih 
naložbenih produktov, ker so vedenjski 
vzorci in sposobnosti potrošnikov takšni, 
da morajo biti oblika, predstavitev in 
vsebina informacij natančno opredeljene 
zaradi čim večje razumljivosti in uporabe 
informacij. Pri vsakem posameznem 
dokumentu bi bilo treba upoštevati enak 
vrstni red točk in naslovov za te elemente.
Poleg tega bi se morale podrobnosti 
informacij, ki jih je treba vključiti v 
dokument s ključnimi informacijami za 
različne produkte, in predstavitev teh 
informacij dodatno uskladiti z delegiranimi 
akti, ki upoštevajo obstoječe in tekoče 
raziskave o vedenjskih vzorcih 
potrošnikov, vključno z rezultati 
preskušanja učinkovitosti različnih načinov 
predstavljanja informacij pri potrošnikih.
Poleg tega imajo pri nekaterih naložbenih 
produktih mali vlagatelji možnost izbire 
med različnimi osnovnimi naložbami. Te 
produkte bi bilo treba upoštevati pri 
pripravi oblike.

(12) Dokument s ključnimi informacijami 
bi moral biti pripravljen v standardizirani
obliki, ki malim vlagateljem omogoča 
primerjanje različnih paketnih naložbenih 
produktov za male vlagatelje, ker so 
vedenjski vzorci in sposobnosti 
potrošnikov takšni, da morajo biti oblika, 
predstavitev in vsebina informacij 
natančno opredeljene zaradi čim večje 
razumljivosti in uporabe informacij. Pri 
vsakem posameznem dokumentu bi bilo 
treba upoštevati enak vrstni red točk in 
naslovov za te elemente. Poleg tega bi se 
morale podrobnosti informacij, ki jih je 
treba vključiti v dokument s ključnimi 
informacijami za različne produkte, in 
predstavitev teh informacij dodatno 
uskladiti z delegiranimi akti, ki upoštevajo 
obstoječe in tekoče raziskave o vedenjskih 
vzorcih potrošnikov, vključno z rezultati 
preskušanja učinkovitosti različnih načinov 
predstavljanja informacij pri potrošnikih.
Poleg tega imajo pri nekaterih paketnih
naložbenih produktih za male vlagatelje
mali vlagatelji možnost izbire med 
različnimi osnovnimi naložbami. Te 
produkte bi bilo treba upoštevati pri 
pripravi oblike.

Or. en
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Predlog spremembe 118
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Dokument s ključnimi informacijami 
bi moral biti pripravljen v obliki, ki malim 
vlagateljem omogoča primerjanje različnih 
naložbenih produktov, ker so vedenjski 
vzorci in sposobnosti potrošnikov takšni, 
da morajo biti oblika, predstavitev in 
vsebina informacij natančno opredeljene 
zaradi čim večje razumljivosti in uporabe
informacij. Pri vsakem posameznem 
dokumentu bi bilo treba upoštevati enak 
vrstni red točk in naslovov za te elemente.
Poleg tega bi se morale podrobnosti 
informacij, ki jih je treba vključiti v 
dokument s ključnimi informacijami za 
različne produkte, in predstavitev teh 
informacij dodatno uskladiti z delegiranimi 
akti, ki upoštevajo obstoječe in tekoče 
raziskave o vedenjskih vzorcih 
potrošnikov, vključno z rezultati 
preskušanja učinkovitosti različnih načinov 
predstavljanja informacij pri potrošnikih.
Poleg tega imajo pri nekaterih naložbenih 
produktih mali vlagatelji možnost izbire 
med različnimi osnovnimi naložbami. Te 
produkte bi bilo treba upoštevati pri 
pripravi oblike.

(12) Dokument s ključnimi informacijami 
bi moral biti pripravljen v obliki, ki malim 
vlagateljem omogoča primerjanje različnih 
naložbenih produktov, ker so vedenjski 
vzorci in sposobnosti potrošnikov takšni, 
da morajo biti oblika, predstavitev in 
vsebina informacij natančno zasnovane in 
pripravljene, da bi kar najbolj povečali 
seznanjenost z dokumentom in s tem 
pripomogli k finančni izobrazbi,
razumljivosti in uporabi informacij. Pri 
vsakem posameznem dokumentu bi bilo 
treba upoštevati enak vrstni red točk in 
naslovov za te elemente. Poleg tega bi se 
morale podrobnosti informacij, ki jih je 
treba vključiti v dokument s ključnimi 
informacijami za različne produkte, in 
predstavitev teh informacij dodatno 
uskladiti z delegiranimi akti, ki upoštevajo 
obstoječe in tekoče raziskave o vedenjskih 
vzorcih potrošnikov, vključno z rezultati 
preskušanja učinkovitosti različnih načinov 
predstavljanja informacij pri potrošnikih.
Poleg tega imajo pri nekaterih naložbenih 
produktih mali vlagatelji možnost izbire 
med različnimi osnovnimi naložbami, 
naložbeni produkti pa lahko vsebujejo 
stroške in dajatve, ki so odvisni od 
osebnih lastnosti stranke, kot je npr.
starost, ali od naložbenega zneska. Te 
produkte bi bilo treba upoštevati pri 
pripravi oblike.

Or. en

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da dokument zajame različne paketne naložbene produkte za male 
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vlagatelje, ki so na voljo. Nekateri paketni naložbeni produkti za male vlagatelje lahko 
vsebujejo dodatne elemente, kot je npr. življenjsko zavarovanje. Strošek življenjskega 
zavarovanja je odvisen od starosti posameznega vlagatelja, kar mora biti predhodno razkrito 
potrošniku, da se ta lahko o naložbi odloči na podlagi celovitih informacij.

Predlog spremembe 119
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Dokument s ključnimi informacijami 
bi moral biti pripravljen v obliki, ki malim 
vlagateljem omogoča primerjanje različnih 
naložbenih produktov, ker so vedenjski 
vzorci in sposobnosti potrošnikov takšni, 
da morajo biti oblika, predstavitev in 
vsebina informacij natančno opredeljene 
zaradi čim večje razumljivosti in uporabe 
informacij. Pri vsakem posameznem 
dokumentu bi bilo treba upoštevati enak 
vrstni red točk in naslovov za te elemente.
Poleg tega bi se morale podrobnosti 
informacij, ki jih je treba vključiti v 
dokument s ključnimi informacijami za 
različne produkte, in predstavitev teh 
informacij dodatno uskladiti z delegiranimi 
akti, ki upoštevajo obstoječe in tekoče 
raziskave o vedenjskih vzorcih 
potrošnikov, vključno z rezultati 
preskušanja učinkovitosti različnih načinov 
predstavljanja informacij pri potrošnikih.
Poleg tega imajo pri nekaterih naložbenih 
produktih mali vlagatelji možnost izbire 
med različnimi osnovnimi naložbami. Te 
produkte bi bilo treba upoštevati pri 
pripravi oblike.

(12) Dokument s ključnimi informacijami 
bi moral biti pripravljen v standardizirani
obliki, ki malim vlagateljem omogoča 
primerjanje različnih paketnih naložbenih 
produktov za male vlagatelje, ker so 
vedenjski vzorci in sposobnosti 
potrošnikov takšni, da morajo biti oblika, 
predstavitev in vsebina informacij 
natančno opredeljene zaradi čim večjega 
finančnega izobraževanja, razumljivosti in 
uporabe informacij. Pri vsakem 
posameznem dokumentu bi bilo treba 
upoštevati enak vrstni red točk in naslovov 
za te elemente. Poleg tega bi se morale 
podrobnosti informacij, ki jih je treba 
vključiti v dokument s ključnimi 
informacijami za različne paketne 
naložbene produkte za male vlagatelje, in 
predstavitev teh informacij dodatno 
uskladiti z delegiranimi akti, ki upoštevajo 
obstoječe in tekoče raziskave o vedenjskih 
vzorcih potrošnikov, vključno z rezultati 
preskušanja učinkovitosti različnih načinov 
predstavljanja informacij potrošnikom.
Poleg tega imajo pri nekaterih paketnih
naložbenih produktih za male vlagatelje
mali vlagatelji možnost izbire med 
različnimi osnovnimi naložbami, naložbeni 
produkti pa lahko vsebujejo stroške in 
dajatve, ki so odvisni od osebnih lastnosti 
stranke, kot je npr. starost, ali od 
naložbenega zneska. Te produkte bi bilo 
treba upoštevati pri pripravi oblike.
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Or. en

Predlog spremembe 120
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Kompleksni produkti, za katere 
pristojni organ meni, da niso primerni za 
male vlagatelje, bi morali biti na vrhu 
dokumenta s ključnimi informacijami 
označeni z opozorilno oznako. Ta dodatna 
preglednost bo potrošnikom pomagala 
sprejeti odločitev na podlagi celovitih 
informacij glede ravni tveganja in 
pomagala preprečevati zavajajočo prodajo 
produktov.

Or. en

Predlog spremembe 121
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Vse pogosteje si mali vlagatelji pri 
naložbenih odločitvah ne prizadevajo le za 
doseganje finančnega donosa. Pogosto so 
zanje pomembni tudi drugi nameni, kot so 
socialni ali okoljski cilji. Poleg tega so 
lahko informacije o nefinančnih vidikih 
naložb pomembne za osebe, ki si 
prizadevajo za trajnostne, dolgoročne 
naložbe. Vendar je lahko primerjava 
informacij o socialnih in okoljskih 
rezultatih ter rezultatih s področja 
upravljanja, ki jih želi doseči proizvajalec 
naložbenega produkta, otežena ali pa te 

(13) Vse pogosteje si mali vlagatelji pri 
naložbenih odločitvah ne prizadevajo le za 
doseganje finančnega donosa. Pogosto so 
zanje pomembni tudi drugi nameni, kot so 
socialni ali okoljski cilji. Poleg tega so 
lahko informacije o nefinančnih vidikih 
naložb pomembne za osebe, ki si 
prizadevajo za trajnostne, dolgoročne 
naložbe. Vendar je lahko primerjava 
informacij o socialnih in okoljskih 
rezultatih ter rezultatih s področja 
upravljanja, ki jih želi doseči proizvajalec 
naložbenega produkta, otežena ali pa te 
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sploh niso na voljo. Zato je zaželena 
dodatna uskladitev podrobnosti informacij 
o tem, ali so se upoštevala okoljska in 
socialna vprašanja in vprašanja upravljanja 
ter na kakšen način.

sploh niso na voljo. Zato je zaželena 
dodatna uskladitev podrobnosti informacij 
o tem, ali so se upoštevala okoljska in 
socialna vprašanja in vprašanja upravljanja 
ter na kakšen način. Poleg tega bi 
proizvajalci naložbenega produkta na 
dokumentu s ključnimi informacijami 
morali navesti, ali njihov produkt 
predstavlja naložbo v realno gospodarstvo 
ali pa je sintetičen indeks.

Or. en

Predlog spremembe 122
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za zagotovitev zanesljivosti 
informacij v dokumentu s ključnimi 
informacijami bi morali v skladu s to 
uredbo proizvajalci naložbenih produktov 
ta dokument redno posodabljati. Zato je 
nujno, da se v delegiranem aktu, ki ga 
sprejme Komisija, določijo podrobna 
pravila o pogojih in pogostosti 
pregledovanja informacij ter reviziji
dokumenta s ključnimi informacijami.

(15) Za zagotovitev zanesljivosti 
informacij v dokumentu s ključnimi 
informacijami bi morali v skladu s to 
uredbo proizvajalci naložbenih produktov 
ta dokument redno posodabljati. Na enak 
način bi morala informacije, ki se 
posredujejo malemu vlagatelju, 
posodabljati tudi družba, ki distribuira ali 
prodaja paketne naložbene produkte za 
male vlagatelje. Zato je nujno, da se v 
delegiranem aktu, ki ga sprejme Komisija, 
določijo podrobna pravila o pogojih in 
pogostosti pregledovanja informacij ter 
reviziji dokumentov s ključnimi 
informacijami in dokumentov o ključnih 
storitvah.

Or. en

Predlog spremembe 123
Syed Kamall
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za zagotovitev zanesljivosti 
informacij v dokumentu s ključnimi 
informacijami bi morali v skladu s to 
uredbo proizvajalci naložbenih produktov 
ta dokument redno posodabljati. Zato je 
nujno, da se v delegiranem aktu, ki ga 
sprejme Komisija, določijo podrobna 
pravila o pogojih in pogostosti 
pregledovanja informacij ter reviziji 
dokumenta s ključnimi informacijami.

(15) Za zagotovitev zanesljivosti 
informacij v dokumentu s ključnimi 
informacijami bi morali v skladu s to 
uredbo proizvajalci paketnih naložbenih 
produktov za male vlagatelje ta dokument 
redno posodabljati. Zato je nujno, da se v 
delegiranem aktu, ki ga sprejme Komisija, 
določijo podrobna pravila o pogojih in 
pogostosti pregledovanja informacij ter 
reviziji dokumenta s ključnimi 
informacijami.

Or. en

Predlog spremembe 124
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za zagotovitev zanesljivosti 
informacij v dokumentu s ključnimi 
informacijami bi morali v skladu s to 
uredbo proizvajalci naložbenih produktov 
ta dokument redno posodabljati. Zato je 
nujno, da se v delegiranem aktu, ki ga 
sprejme Komisija, določijo podrobna 
pravila o pogojih in pogostosti 
pregledovanja informacij ter reviziji 
dokumenta s ključnimi informacijami.

(15) Za zagotovitev zanesljivosti 
informacij v dokumentu s ključnimi 
informacijami bi morali v skladu s to 
uredbo proizvajalci naložbenih produktov
ta dokument redno posodabljati. Zato je 
nujno, da se v delegiranem aktu, ki ga 
sprejme Komisija, določijo podrobna 
pravila o pogojih in pogostosti 
pregledovanja informacij ter reviziji 
dokumenta s ključnimi informacijami.
Dokument s ključnimi informacijami in 
vse posodobitve bi bilo treba posredovati v 
potrditev pristojnemu organu, da bi 
zagotovili, da je dokument s ključnimi 
informacijami skladen s to uredbo.

Or. en



PE504.397v02-00 54/171 AM\927693SL.doc

SL

Predlog spremembe 125
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Dokumenti s ključnimi informacijami 
so temelj za naložbene odločitve malih 
vlagateljev. Zato nosijo proizvajalci 
naložbenih produktov pomembno 
odgovornost do malih vlagateljev in 
morajo zagotoviti upoštevanje pravil iz te 
uredbe. Pomembno je torej zagotoviti, da 
imajo mali vlagatelji, ki so se pri svoji 
naložbeni odločitvi zanašali na dokument s 
ključnimi informacijami, učinkovito 
pravico do povrnitve škode. Poleg tega bi 
bilo treba zagotoviti, da imajo vsi mali 
vlagatelji v celotni Uniji enake pravice, da 
zahtevajo povrnitev škode, ki jo lahko 
utrpijo, če proizvajalci naložbenih 
produktov ne izpolnjujejo zahtev iz te 
uredbe. Zato bi bilo treba uskladiti pravila 
o odgovornost proizvajalca naložbenega 
produkta. Ta uredba bi morala določati, 
da lahko mali vlagatelj proizvajalcu 
produkta pripiše odgovornost za kršitev te 
uredbe v primeru, ko izguba nastane 
zaradi uporabe dokumenta s ključnimi 
informacijami.

(16) Dokumenti s ključnimi informacijami 
so temelj za naložbene odločitve malih 
vlagateljev. Zato nosijo proizvajalci 
naložbenih produktov pomembno 
odgovornost do malih vlagateljev in 
morajo zagotoviti upoštevanje pravil iz te 
uredbe. Pomembno je torej zagotoviti, da 
bodo imeli mali vlagatelji, ki so se pri svoji 
naložbeni odločitvi zanašali na dokument s 
ključnimi informacijami, učinkovito 
pravico do povrnitve škode. Poleg tega bi 
bilo treba zagotoviti, da bodo imeli vsi mali 
vlagatelji v celotni Uniji enake pravice, da 
zahtevajo povrnitev škode, ki jo lahko 
utrpijo, če proizvajalci naložbenih 
produktov ne izpolnjujejo zahtev iz te 
uredbe. Zato bi bilo treba uskladiti pravila
o odgovornost proizvajalca naložbenega 
produkta.

Or. en

Predlog spremembe 126
Elena Băsescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Dokumenti s ključnimi informacijami 
so temelj za naložbene odločitve malih 
vlagateljev. Zato nosijo proizvajalci 

(16) Dokumenti s ključnimi informacijami 
so temelj za naložbene odločitve malih 
vlagateljev. Zato nosijo proizvajalci 
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naložbenih produktov pomembno 
odgovornost do malih vlagateljev in 
morajo zagotoviti upoštevanje pravil iz te 
uredbe. Pomembno je torej zagotoviti, da 
imajo mali vlagatelji, ki so se pri svoji 
naložbeni odločitvi zanašali na dokument s 
ključnimi informacijami, učinkovito 
pravico do povrnitve škode. Poleg tega bi 
bilo treba zagotoviti, da imajo vsi mali 
vlagatelji v celotni Uniji enake pravice, da 
zahtevajo povrnitev škode, ki jo lahko 
utrpijo, če proizvajalci naložbenih 
produktov ne izpolnjujejo zahtev iz te 
uredbe. Zato bi bilo treba uskladiti pravila 
o odgovornost proizvajalca naložbenega 
produkta. Ta uredba bi morala določati, da 
lahko mali vlagatelj proizvajalcu produkta 
pripiše odgovornost za kršitev te uredbe v 
primeru, ko izguba nastane zaradi uporabe 
dokumenta s ključnimi informacijami.

naložbenih produktov pomembno 
odgovornost do malih vlagateljev in 
morajo zagotoviti upoštevanje pravil iz te 
uredbe. Pomembno je torej zagotoviti, da 
bodo imeli mali vlagatelji, ki so se pri svoji 
naložbeni odločitvi zanašali na dokument s 
ključnimi informacijami, učinkovito 
pravico do povrnitve škode. Poleg tega bi 
bilo treba zagotoviti, da bodo imeli vsi mali 
vlagatelji v celotni Uniji enake pravice, da 
zahtevajo povrnitev škode, ki jo lahko 
utrpijo, če proizvajalci naložbenih 
produktov ne izpolnjujejo zahtev iz te 
uredbe. Zato bi bilo treba uskladiti pravila 
o odgovornost proizvajalca naložbenega 
produkta. Prav tako je treba uvesti 
usklajen pristop k sankcijam, da bi 
zagotovili skladnost. Ta uredba bi morala 
določati, da lahko mali vlagatelj 
proizvajalcu produkta pripiše odgovornost 
za kršitev te uredbe v primeru, ko izguba 
nastane zaradi uporabe dokumenta s 
ključnimi informacijami.

Or. en

Predlog spremembe 127
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Dokumenti s ključnimi informacijami 
so temelj za naložbene odločitve malih 
vlagateljev. Zato nosijo proizvajalci 
naložbenih produktov pomembno 
odgovornost do malih vlagateljev in 
morajo zagotoviti upoštevanje pravil iz te 
uredbe. Pomembno je torej zagotoviti, da 
imajo mali vlagatelji, ki so se pri svoji 
naložbeni odločitvi zanašali na dokument s 
ključnimi informacijami, učinkovito 
pravico do povrnitve škode. Poleg tega bi 
bilo treba zagotoviti, da imajo vsi mali 

(16) Dokumenti s ključnimi informacijami 
so temelj za naložbene odločitve malih 
vlagateljev. Zato nosijo proizvajalci 
naložbenih produktov pomembno 
odgovornost do malih vlagateljev in 
morajo zagotoviti upoštevanje pravil iz te 
uredbe. Pomembno je torej zagotoviti, da 
bodo imeli mali vlagatelji, ki so se pri svoji 
naložbeni odločitvi zanašali na dokument s 
ključnimi informacijami, učinkovito 
pravico do povrnitve škode. Poleg tega bi 
bilo treba zagotoviti, da bodo imeli vsi mali 
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vlagatelji v celotni Uniji enake pravice, da 
zahtevajo povrnitev škode, ki jo lahko 
utrpijo, če proizvajalci naložbenih 
produktov ne izpolnjujejo zahtev iz te 
uredbe. Zato bi bilo treba uskladiti pravila 
o odgovornost proizvajalca naložbenega 
produkta. Ta uredba bi morala določati, da 
lahko mali vlagatelj proizvajalcu produkta 
pripiše odgovornost za kršitev te uredbe v 
primeru, ko izguba nastane zaradi uporabe 
dokumenta s ključnimi informacijami.

vlagatelji v celotni Uniji enake pravice, da 
zahtevajo povrnitev škode, ki jo lahko 
utrpijo, če proizvajalci naložbenih 
produktov ne izpolnjujejo zahtev iz te 
uredbe. Zato bi bilo treba uskladiti pravila 
o odgovornost proizvajalca naložbenega 
produkta. Ta uredba bi morala določati, da 
lahko mali vlagatelj proizvajalcu produkta 
pripiše odgovornost za kršitev te uredbe v 
primeru, ko izguba nastane zaradi uporabe
zavajajočega ali netočnega dokumenta s 
ključnimi informacijami.

Or. en

Predlog spremembe 128
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Dokumenti s ključnimi informacijami 
so temelj za naložbene odločitve malih 
vlagateljev. Zato nosijo proizvajalci 
naložbenih produktov pomembno
odgovornost do malih vlagateljev in 
morajo zagotoviti upoštevanje pravil iz te 
uredbe. Pomembno je torej zagotoviti, da 
imajo mali vlagatelji, ki so se pri svoji 
naložbeni odločitvi zanašali na dokument s 
ključnimi informacijami, učinkovito 
pravico do povrnitve škode. Poleg tega bi 
bilo treba zagotoviti, da imajo vsi mali 
vlagatelji v celotni Uniji enake pravice, da 
zahtevajo povrnitev škode, ki jo lahko 
utrpijo, če proizvajalci naložbenih 
produktov ne izpolnjujejo zahtev iz te 
uredbe. Zato bi bilo treba uskladiti pravila 
o odgovornost proizvajalca naložbenega 
produkta. Ta uredba bi morala določati, da 
lahko mali vlagatelj proizvajalcu produkta 
pripiše odgovornost za kršitev te uredbe v 
primeru, ko izguba nastane zaradi uporabe 

(16) Dokumenti s ključnimi informacijami 
so temelj za naložbene odločitve malih 
vlagateljev. Zato nosijo proizvajalci
paketnih naložbenih produktov za male 
vlagatelje pomembno odgovornost do 
malih vlagateljev in morajo zagotoviti 
upoštevanje pravil iz te uredbe. Pomembno 
je torej zagotoviti, da bodo imeli mali 
vlagatelji, ki so se pri svoji naložbeni 
odločitvi zanašali na dokument s ključnimi 
informacijami, učinkovito pravico do 
povrnitve škode. Poleg tega bi bilo treba 
zagotoviti, da bodo imeli vsi mali vlagatelji 
v celotni Uniji enake pravice, da zahtevajo 
povrnitev škode, ki jo lahko utrpijo, če 
proizvajalci paketnih naložbenih 
produktov za male vlagatelje ne 
izpolnjujejo zahtev iz te uredbe. Zato bi 
bilo treba uskladiti pravila o odgovornost 
proizvajalca paketnega naložbenega 
produkta za male vlagatelje. Ta uredba bi 
morala določati, da lahko mali vlagatelj 
proizvajalcu produkta pripiše odgovornost 
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dokumenta s ključnimi informacijami. za kršitev te uredbe v primeru, ko izguba 
nastane zaradi uporabe dokumenta s 
ključnimi informacijami, ki je bil 
zavajajoč, netočen ali neskladen s 
prospektom ali, če prospekt ni bil 
pripravljen, s pogoji produkta.

Or. en

Obrazložitev

Ta omejitev je bila vstavljena, da bi jasno določila, da bi moral biti proizvajalec naložbenega 
produkta za dokument s ključnimi informacijami odgovoren le v obsegu, v katerem je 
dokument zavajajoč, netočen ali neskladen s prospektom ali z zadevnimi pogoji produkta.

Predlog spremembe 129
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ker mali vlagatelji na splošno nimajo 
natančnega vpogleda v notranje postopke 
proizvajalcev naložbenih produktov, bi 
bilo treba določiti obrnjeno dokazno 
breme. Proizvajalec produkta bi moral 
dokazati, da je bil dokument s ključnimi 
informacijami pripravljen v skladu s to 
uredbo. Vendar bi moral mali vlagatelj 
nazorno prikazati, da je izgubo utrpel 
zaradi uporabe informacij iz dokumenta s 
ključnimi informacijami, saj spada to 
vprašanje neposredno na osebno področje 
malega vlagatelja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 130
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ker mali vlagatelji na splošno nimajo 
natančnega vpogleda v notranje postopke 
proizvajalcev naložbenih produktov, bi 
bilo treba določiti obrnjeno dokazno 
breme. Proizvajalec produkta bi moral 
dokazati, da je bil dokument s ključnimi 
informacijami pripravljen v skladu s to 
uredbo. Vendar bi moral mali vlagatelj 
nazorno prikazati, da je izgubo utrpel 
zaradi uporabe informacij iz dokumenta s 
ključnimi informacijami, saj spada to 
vprašanje neposredno na osebno področje 
malega vlagatelja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker je ključno gonilo Uredbe doseči usklajenost z direktivo KNPVP IV, bi Uredba morala, da 
bi zagotovila usklajenost ureditev odgovornosti, namesto tega vsebovati določilo, da 
nacionalni zakoni držav članic zagotovijo ustrezna civilna pravna sredstva za male vlagatelje.

Predlog spremembe 131
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ker mali vlagatelji na splošno nimajo 
natančnega vpogleda v notranje postopke 
proizvajalcev naložbenih produktov, bi 
bilo treba določiti obrnjeno dokazno 
breme. Proizvajalec produkta bi moral 
dokazati, da je bil dokument s ključnimi 
informacijami pripravljen v skladu s to 
uredbo. Vendar bi moral mali vlagatelj 
nazorno prikazati, da je izgubo utrpel 
zaradi uporabe informacij iz dokumenta s 
ključnimi informacijami, saj spada to 
vprašanje neposredno na osebno področje 
malega vlagatelja.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 132
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ker mali vlagatelji na splošno nimajo 
natančnega vpogleda v notranje postopke 
proizvajalcev naložbenih produktov, bi 
bilo treba določiti obrnjeno dokazno 
breme. Proizvajalec produkta bi moral 
dokazati, da je bil dokument s ključnimi 
informacijami pripravljen v skladu s to 
uredbo. Vendar bi moral mali vlagatelj 
nazorno prikazati, da je izgubo utrpel 
zaradi uporabe informacij iz dokumenta s 
ključnimi informacijami, saj spada to 
vprašanje neposredno na osebno področje 
malega vlagatelja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 133
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ker mali vlagatelji na splošno nimajo 
natančnega vpogleda v notranje postopke 
proizvajalcev naložbenih produktov, bi bilo 
treba določiti obrnjeno dokazno breme. 
Proizvajalec produkta bi moral dokazati, 
da je bil dokument s ključnimi 
informacijami pripravljen v skladu s to 
uredbo. Vendar bi moral mali vlagatelj 
nazorno prikazati, da je izgubo utrpel 
zaradi uporabe informacij iz dokumenta s 

(17) Ker mali vlagatelji na splošno nimajo 
natančnega vpogleda v notranje postopke 
proizvajalcev naložbenih produktov,
dokaznega bremena ne more nositi le 
vlagatelj. Mali vlagatelj mora navesti, v 
katerem pogledu po njegovem mnenju
dokument s ključnimi informacijami ni 
skladen z zahtevami te uredbe. 
Proizvajalec naložbenega produkta bi
nato moral biti obvezan, da se odzove na 
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ključnimi informacijami, saj spada to 
vprašanje neposredno na osebno področje 
malega vlagatelja.

pritožbo.

Or. fr

Obrazložitev

Primerna pravila glede odgovornosti je moč najti, ne da bi kršili bistveno postopkovno načelo 
(dokazno breme). Gl. sprejeto besedilo o bonitetnih agencijah.

Predlog spremembe 134
Thomas Händel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ker mali vlagatelji na splošno nimajo 
natančnega vpogleda v notranje postopke 
proizvajalcev naložbenih produktov, bi bilo 
treba določiti obrnjeno dokazno breme.
Proizvajalec produkta bi moral dokazati, da 
je bil dokument s ključnimi informacijami 
pripravljen v skladu s to uredbo. Vendar bi 
moral mali vlagatelj nazorno prikazati, da 
je izgubo utrpel zaradi uporabe informacij 
iz dokumenta s ključnimi informacijami, 
saj spada to vprašanje neposredno na 
osebno področje malega vlagatelja.

(17) Ker mali vlagatelji na splošno nimajo 
natančnega vpogleda v notranje postopke 
proizvajalcev naložbenih produktov, bi bilo 
treba določiti obrnjeno dokazno breme.
Proizvajalec produkta bi moral dokazati, da 
je bil dokument s ključnimi informacijami 
pripravljen v skladu s to uredbo.

Or. de

Predlog spremembe 135
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Vprašanja civilnopravne 
odgovornosti proizvajalca naložbenih 

(18) Civilnopravno odgovornost
proizvajalca paketnih naložbenih 
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produktov, ki niso zajeta v tej uredbi, bi 
moralo urejati veljavno nacionalno pravo, 
utemeljeno na ustreznih pravilih 
mednarodnega zasebnega prava. Sodišče, 
pristojno za odločanje o odškodninskem 
zahtevku iz naslova civilne odgovornosti, 
ki ga vloži mali vlagatelj, bi moralo biti 
določeno na podlagi ustreznih pravil o 
mednarodni pristojnosti.

produktov za male vlagatelje bi moralo 
urejati veljavno nacionalno pravo, 
utemeljeno na ustreznih pravilih 
mednarodnega zasebnega prava. Sodišče, 
pristojno za odločanje o odškodninskem 
zahtevku iz naslova civilne odgovornosti, 
ki ga vloži mali vlagatelj, bi moralo biti 
določeno na podlagi ustreznih pravil o 
mednarodni pristojnosti.

Or. en

Obrazložitev

Glej prejšnjo obrazložitev.

Predlog spremembe 136
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Vprašanja civilnopravne 
odgovornosti proizvajalca naložbenih 
produktov, ki niso zajeta v tej uredbi, bi 
moralo urejati veljavno nacionalno pravo, 
utemeljeno na ustreznih pravilih 
mednarodnega zasebnega prava. Sodišče, 
pristojno za odločanje o odškodninskem 
zahtevku iz naslova civilne odgovornosti, 
ki ga vloži mali vlagatelj, bi moralo biti 
določeno na podlagi ustreznih pravil o 
mednarodni pristojnosti.

(18) Civilnopravno odgovornost
proizvajalca naložbenih produktov bi 
moralo urejati veljavno nacionalno pravo, 
utemeljeno na ustreznih pravilih
mednarodnega zasebnega prava. Sodišče, 
pristojno za odločanje o odškodninskem 
zahtevku iz naslova civilne odgovornosti, 
ki ga vloži mali vlagatelj, bi moralo biti 
določeno na podlagi ustreznih pravil o 
mednarodni pristojnosti.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev uredbe z ubeseditvijo odgovornosti v KNPVP. 

Predlog spremembe 137
Thomas Händel
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da lahko mali vlagatelj sprejme 
informirano naložbeno odločitev, bi morali 
prodajalci naložbenih produktov 
pravočasno predložiti dokument s 
ključnimi informacijami, in sicer pred 
sklenitvijo vsake transakcije. Ta zahteva bi 
morala veljati na splošno ne glede na kraj 
ali način izvedbe transakcije. Prodajalci 
vključujejo distributerje in proizvajalca 
naložbenih produktov, kadar se ta odloči za 
neposredno prodajo produkta malim 
vlagateljem. Da se zagotovita potrebna 
fleksibilnost in sorazmernost, bi moralo 
biti omogočeno, da mali vlagatelji, ki 
želijo skleniti transakcijo prek sredstva za 
sporazumevanje na daljavo, dokument s 
ključnimi informacijami prejmejo po 
sklenitvi transakcije. Tudi v tem primeru 
bi dokument s ključnimi informacijami 
koristil vlagatelju, na primer, da bi lahko
ta primerjal kupljeni produkt s 
produktom, opisanim v dokumentu s 
ključnimi informacijami. Ta uredba ne 
posega v Direktivo 2002/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

(19) Da lahko mali vlagatelj sprejme 
informirano naložbeno odločitev, bi morali 
prodajalci naložbenih produktov 
pravočasno predložiti dokument s 
ključnimi informacijami, in sicer pred 
sklenitvijo vsake transakcije. Ta zahteva bi 
morala veljati ne glede na kraj ali način 
izvedbe transakcije. Prodajalci vključujejo 
distributerje in proizvajalca naložbenih 
produktov, kadar se ta odloči za 
neposredno prodajo produkta malim 
vlagateljem. Ta uredba ne posega v 
Direktivo 2002/65/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta.

Or. de

Predlog spremembe 138
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da lahko mali vlagatelj sprejme 
informirano naložbeno odločitev, bi morali 
prodajalci naložbenih produktov 
pravočasno predložiti dokument s 

(19) Da lahko mali vlagatelj sprejme 
informirano naložbeno odločitev, bi morali 
prodajalci naložbenih produktov 
pravočasno predložiti dokument s 



AM\927693SL.doc 63/171 PE504.397v02-00

SL

ključnimi informacijami, in sicer pred 
sklenitvijo vsake transakcije. Ta zahteva bi 
morala veljati na splošno ne glede na kraj 
ali način izvedbe transakcije. Prodajalci 
vključujejo distributerje in proizvajalca 
naložbenih produktov, kadar se ta odloči za 
neposredno prodajo produkta malim 
vlagateljem. Da se zagotovita potrebna 
fleksibilnost in sorazmernost, bi moralo 
biti omogočeno, da mali vlagatelji, ki 
želijo skleniti transakcijo prek sredstva za 
sporazumevanje na daljavo, dokument s 
ključnimi informacijami prejmejo po 
sklenitvi transakcije. Tudi v tem primeru 
bi dokument s ključnimi informacijami 
koristil vlagatelju, na primer, da bi lahko
ta primerjal kupljeni produkt s 
produktom, opisanim v dokumentu s 
ključnimi informacijami. Ta uredba ne 
posega v Direktivo 2002/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

ključnimi informacijami, in sicer pred 
sklenitvijo vsake transakcije. Vlagatelj bi 
moral s podpisom (osebno ali z 
elektronskim podpisom) potrditi, da je 
prejel in prebral dokument s ključnimi 
informacijami. Ta zahteva bi morala 
veljati na splošno ne glede na kraj ali način 
izvedbe transakcije. Prodajalci vključujejo 
distributerje in proizvajalca naložbenih 
produktov, kadar se ta odloči za 
neposredno prodajo produkta malim 
vlagateljem. Ta uredba ne posega v 
Direktivo 2002/65/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Kjer je to mogoče, bi 
vlagateljem morali zagotoviti obdobje za 
razmislek, v katerem se lahko odločijo, da 
bodo preklicali transakcijo.

Or. en

Predlog spremembe 139
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da lahko mali vlagatelj sprejme 
informirano naložbeno odločitev, bi morali 
prodajalci naložbenih produktov 
pravočasno predložiti dokument s 
ključnimi informacijami, in sicer pred 
sklenitvijo vsake transakcije. Ta zahteva bi 
morala veljati na splošno ne glede na kraj 
ali način izvedbe transakcije. Prodajalci 
vključujejo distributerje in proizvajalca 
naložbenih produktov, kadar se ta odloči za 
neposredno prodajo produkta malim 
vlagateljem. Da se zagotovita potrebna 
fleksibilnost in sorazmernost, bi moralo 
biti omogočeno, da mali vlagatelji, ki želijo 

(19) Da lahko mali vlagatelj sprejme 
informirano naložbeno odločitev, bi morali 
prodajalci paketnih naložbenih produktov
za male vlagatelje pravočasno predložiti 
dokument s ključnimi informacijami, in 
sicer pred sklenitvijo vsake transakcije. Ta 
zahteva bi morala veljati na splošno ne 
glede na kraj ali način izvedbe transakcije.
Prodajalci vključujejo distributerje in 
proizvajalca paketnih naložbenih 
produktov za male vlagatelje, kadar se ta 
odloči za neposredno prodajo produkta 
malim vlagateljem. Da se zagotovita 
potrebna fleksibilnost in sorazmernost, bi 
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skleniti transakcijo prek sredstva za 
sporazumevanje na daljavo, dokument s 
ključnimi informacijami prejmejo po 
sklenitvi transakcije. Tudi v tem primeru bi 
dokument s ključnimi informacijami 
koristil vlagatelju, na primer, da bi lahko ta 
primerjal kupljeni produkt s produktom, 
opisanim v dokumentu s ključnimi 
informacijami. Ta uredba ne posega v 
Direktivo 2002/65/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta.

moralo biti omogočeno, da mali vlagatelji, 
ki želijo skleniti transakcijo prek sredstva 
za sporazumevanje na daljavo, dokument s 
ključnimi informacijami prejmejo po 
sklenitvi transakcije. Tudi v tem primeru bi 
dokument s ključnimi informacijami 
koristil vlagatelju, na primer, da bi lahko ta 
primerjal kupljeni produkt s produktom, 
opisanim v dokumentu s ključnimi 
informacijami. Ta uredba ne posega v 
Direktivo 2002/65/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta.

Or. en

Predlog spremembe 140
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da lahko mali vlagatelj sprejme 
informirano naložbeno odločitev, bi morali 
prodajalci naložbenih produktov 
pravočasno predložiti dokument s 
ključnimi informacijami, in sicer pred 
sklenitvijo vsake transakcije. Ta zahteva bi 
morala veljati na splošno ne glede na kraj 
ali način izvedbe transakcije. Prodajalci
vključujejo distributerje in proizvajalca 
naložbenih produktov, kadar se ta odloči za 
neposredno prodajo produkta malim 
vlagateljem. Da se zagotovita potrebna 
fleksibilnost in sorazmernost, bi moralo 
biti omogočeno, da mali vlagatelji, ki želijo 
skleniti transakcijo prek sredstva za 
sporazumevanje na daljavo, dokument s 
ključnimi informacijami prejmejo po 
sklenitvi transakcije. Tudi v tem primeru bi 
dokument s ključnimi informacijami 
koristil vlagatelju, na primer, da bi lahko ta 
primerjal kupljeni produkt s produktom, 
opisanim v dokumentu s ključnimi 
informacijami. Ta uredba ne posega v 

(19) Da lahko mali vlagatelj sprejme 
informirano naložbeno odločitev, bi morali
svetovalci ali prodajalci naložbenih 
produktov pravočasno predložiti dokument 
s ključnimi informacijami, in sicer pred 
sklenitvijo vsake transakcije. Ta zahteva bi 
morala veljati na splošno ne glede na kraj 
ali način izvedbe transakcije. Svetovalci ali
prodajalci vključujejo distributerje in 
proizvajalca naložbenih produktov, kadar 
se ta odloči za neposredno svetovanje ali
prodajo produkta malim vlagateljem. Da se 
zagotovita potrebna fleksibilnost in 
sorazmernost, bi moralo biti omogočeno, 
da mali vlagatelji, ki želijo skleniti 
transakcijo prek sredstva za 
sporazumevanje na daljavo, dokument s 
ključnimi informacijami prejmejo po 
sklenitvi transakcije. Tudi v tem primeru bi 
dokument s ključnimi informacijami 
koristil vlagatelju, na primer, da bi lahko ta 
primerjal kupljeni produkt s produktom, 
opisanim v dokumentu s ključnimi 
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Direktivo 2002/65/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta.

informacijami. Ta uredba ne posega v 
Direktivo 2002/65/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta.

Or. en

Predlog spremembe 141
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Določena bi morala biti enotna 
pravila, da bi se prodajalcu naložbenega 
produkta zagotovila določena možnost
izbire glede medija, na katerem bo 
dokument s ključnimi informacijami 
posredovan malim vlagateljem, pri čemer 
bi se dopuščala uporaba elektronskih 
komunikacij, kjer je primerno glede na 
okoliščine transakcije. Vendar bi moral 
imeti mali vlagatelj možnost, da ga dobi v 
papirni obliki. Zaradi dostopa potrošnika 
do informacij bi bilo treba dokument s 
ključnimi informacijami vedno zagotoviti 
brezplačno.

(20) Določena bi morala biti enotna 
pravila, da bi se prodajalcu paketnega
naložbenega produkta za male vlagatelje
zagotovila določena možnost izbire glede 
medija, na katerem bo dokument s 
ključnimi informacijami posredovan malim 
vlagateljem, pri čemer bi se dopuščala 
uporaba elektronskih komunikacij, kjer je 
primerno glede na okoliščine transakcije.
Vendar bi moral imeti mali vlagatelj 
možnost, da ga dobi v papirni obliki.
Zaradi dostopa potrošnika do informacij bi 
bilo treba dokument s ključnimi 
informacijami vedno zagotoviti 
brezplačno.

Or. en

Predlog spremembe 142
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Določena bi morala biti enotna 
pravila, da bi se prodajalcu naložbenega 
produkta zagotovila določena možnost 
izbire glede medija, na katerem bo 

(20) Določena bi morala biti enotna 
pravila, da bi se svetovalcu ali prodajalcu 
naložbenega produkta zagotovila določena 
možnost izbire glede medija, na katerem bo 
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dokument s ključnimi informacijami 
posredovan malim vlagateljem, pri čemer 
bi se dopuščala uporaba elektronskih 
komunikacij, kjer je primerno glede na 
okoliščine transakcije. Vendar bi moral 
imeti mali vlagatelj možnost, da ga dobi v 
papirni obliki. Zaradi dostopa potrošnika 
do informacij bi bilo treba dokument s 
ključnimi informacijami vedno zagotoviti 
brezplačno.

dokument s ključnimi informacijami 
posredovan malim vlagateljem, pri čemer 
bi se dopuščala uporaba elektronskih 
komunikacij, kjer je primerno glede na 
okoliščine transakcije. Vendar bi moral 
imeti mali vlagatelj možnost, da ga dobi v 
papirni obliki. Zaradi dostopa potrošnika 
do informacij bi bilo treba dokument s 
ključnimi informacijami vedno zagotoviti 
brezplačno.

Or. en

Predlog spremembe 143
Elena Băsescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za zagotovitev zaupanja malih 
vlagateljev v naložbene produkte bi bilo 
treba določiti zahteve za ustrezne notranje 
postopke, s katerimi se zagotovi, da mali 
vlagatelji prejmejo konkreten odgovor 
proizvajalca naložbenih produktov na 
pritožbe.

(21) Za zagotovitev zaupanja malih 
vlagateljev v naložbene produkte in v 
finančne trge kot celoto bi bilo treba 
določiti zahteve za ustrezne notranje 
postopke, s katerimi se zagotovi, da mali 
vlagatelji prejmejo konkreten odgovor 
proizvajalca naložbenih produktov na 
pritožbe.

Or. en

Predlog spremembe 144
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za zagotovitev zaupanja malih 
vlagateljev v naložbene produkte bi bilo 
treba določiti zahteve za ustrezne notranje 
postopke, s katerimi se zagotovi, da mali 

(21) Za zagotovitev zaupanja malih 
vlagateljev v paketne naložbene produkte
za male vlagatelje bi bilo treba določiti 
zahteve za ustrezne notranje postopke, s 
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vlagatelji prejmejo konkreten odgovor 
proizvajalca naložbenih produktov na 
pritožbe.

katerimi se zagotovi, da mali vlagatelji 
prejmejo konkreten odgovor proizvajalca 
naložbenih produktov na pritožbe.

Or. en

Predlog spremembe 145
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Čeprav je za povrnitev zaupanja 
malih vlagateljev v finančne trge bistveno 
izboljšanje razkrivanja informacij o 
naložbenih produktih, so za zagotavljanje 
učinkovitega varstva malih vlagateljev 
enako pomembna pravila o oblikovanju 
produkta. Nepopolni nasveti finančnih 
svetovalcev, pristranskost pri odločanju 
ter dokazi o tem, da na finančno vedenje v 
prvi vrsti vplivajo psihične lastnosti, 
ustvarjajo vprašanja, ki jih je treba 
reševati z omejevanjem zapletenosti 
paketiranja naložbenih produktov. 

Or. en

Predlog spremembe 146
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Da bi zaščitili interese vlagateljev, je 
treba določiti pravila, ki opredeljujejo 
sredstva, v katera lahko vlagajo naložbeni 
produkti, ki se prodajajo malim 
vlagateljem. To bo zagotovilo, da se malim 
vlagateljem ne bodo ponujali nenavadni 
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in/ali neregulirani razredi sredstev. Prav 
tako je treba omejiti največjo možno 
izpostavljenost produkta tveganju glede 
na njegovo nominalno vrednost. Kar 
zadeva izvedene finančne instrumente, bi 
bilo treba določiti zahteve glede 
upravičenosti instrumentov in pri tem 
omejiti uporabo izvedenih finančnih 
instrumentov na navadne („plain 
vanilla“) izvedene instrumente, opcije s 
povprečno stopnjo in opcije z mejno 
vrednostjo prve generacije. Tovrstna 
omejitev na enostavne izvedene finančne 
instrumente ne bi omejila izbire 
vlagateljev, temveč bi preprečila 
neprimerno in prezapleteno 
izpostavljenost tveganjem ter prodajo 
paketnih elementov nepoklicnim 
vlagateljem. 

Or. en

Predlog spremembe 147
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Postopki za alternativno reševanje 
sporov omogočajo hitrejše in cenejše 
reševanje sporov kot sodni postopki ter 
zmanjšujejo obremenitev sodnega sistema.
V ta namen bi morali proizvajalci in 
prodajalci naložbenih produktov biti 
zavezani k sodelovanju v takšnih 
postopkih, ki jih sprožijo mali vlagatelji v 
zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih 
določa ta uredba, v odvisnosti od nekaterih 
varoval v skladu z načelom učinkovitega 
sodnega varstva. Zlasti postopki za 
alternativno reševanje sporov ne bi smeli 
posegati v pravice, ki jih imajo stranke v 
takšnih postopkih za sprožitev pravnih 

(22) Postopki za alternativno reševanje 
sporov omogočajo hitrejše in cenejše 
reševanje sporov kot sodni postopki ter 
zmanjšujejo obremenitev sodnega sistema.
V ta namen bi morali proizvajalci in 
prodajalci naložbenih produktov sodelovati
v takšnih postopkih, ki jih sprožijo mali 
vlagatelji v zvezi s pravicami in 
obveznostmi, ki jih določa ta uredba, ob 
upoštevanju pravil iz Direktive […] o 
alternativnem reševanju sporov.
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postopkov pred sodišči.

Or. en

Predlog spremembe 148
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Postopki za alternativno reševanje 
sporov omogočajo hitrejše in cenejše 
reševanje sporov kot sodni postopki ter 
zmanjšujejo obremenitev sodnega sistema.
V ta namen bi morali proizvajalci in 
prodajalci naložbenih produktov biti 
zavezani k sodelovanju v takšnih 
postopkih, ki jih sprožijo mali vlagatelji v 
zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih 
določa ta uredba, v odvisnosti od nekaterih 
varoval v skladu z načelom učinkovitega 
sodnega varstva. Zlasti postopki za 
alternativno reševanje sporov ne bi smeli 
posegati v pravice, ki jih imajo stranke v 
takšnih postopkih za sprožitev pravnih 
postopkov pred sodišči.

(22) Postopki za alternativno reševanje 
sporov omogočajo hitrejše in cenejše 
reševanje sporov kot sodni postopki ter 
zmanjšujejo obremenitev sodnega sistema.
V ta namen bi morali proizvajalci in 
prodajalci paketnih naložbenih produktov
za male vlagatelje biti zavezani k 
sodelovanju v takšnih postopkih, ki jih 
sprožijo mali vlagatelji v zvezi s pravicami 
in obveznostmi, ki jih določa ta uredba, v 
odvisnosti od nekaterih varoval v skladu z 
načelom učinkovitega sodnega varstva.
Zlasti postopki za alternativno reševanje 
sporov ne bi smeli posegati v pravice, ki jih 
imajo stranke v takšnih postopkih za 
sprožitev pravnih postopkov pred sodišči.

Or. en

Predlog spremembe 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Postopki za alternativno reševanje 
sporov omogočajo hitrejše in cenejše 
reševanje sporov kot sodni postopki ter 
zmanjšujejo obremenitev sodnega sistema.
V ta namen bi morali proizvajalci in 

(22) Postopki za alternativno reševanje 
sporov omogočajo hitrejše in cenejše 
reševanje sporov kot sodni postopki ter 
zmanjšujejo obremenitev sodnega sistema.
V ta namen bi morali proizvajalci in 
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prodajalci naložbenih produktov biti 
zavezani k sodelovanju v takšnih 
postopkih, ki jih sprožijo mali vlagatelji v 
zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih 
določa ta uredba, v odvisnosti od nekaterih 
varoval v skladu z načelom učinkovitega 
sodnega varstva. Zlasti postopki za 
alternativno reševanje sporov ne bi smeli 
posegati v pravice, ki jih imajo stranke v 
takšnih postopkih za sprožitev pravnih 
postopkov pred sodišči.

prodajalci paketnih naložbenih produktov
za male vlagatelje biti zavezani k 
sodelovanju v takšnih postopkih, ki jih 
sprožijo mali vlagatelji v zvezi s pravicami 
in obveznostmi, ki jih določa ta uredba, v 
odvisnosti od nekaterih varoval v skladu z 
načelom učinkovitega sodnega varstva.
Zlasti postopki za alternativno reševanje 
sporov ne bi smeli posegati v pravice, ki jih 
imajo stranke v takšnih postopkih za 
sprožitev pravnih postopkov pred sodišči.
V primeru alternativnega reševanja 
sporov bi morala biti tudi za to direktivo 
zavezujoča določila Evropskega 
parlamenta in Sveta o alternativnem 
reševanju potrošniških sporov ter 
spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in 
Direktive 2009/22/ES.

Or. en

Predlog spremembe 150
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ker bi morali dokument s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte 
pripraviti subjekti, ki delujejo v sektorjih 
bančništva, zavarovalništva, vrednostnih 
papirjev in skladov na finančnih trgih, je 
najpomembnejša zagotovitev nemotenega 
sodelovanja med različnimi organi, ki 
nadzorujejo proizvajalce naložbenih 
produktov, tako da uporabljajo enoten 
pristop k uporabi te uredbe.

(23) Ker bi morali dokument s ključnimi 
informacijami za paketne naložbene 
produkte za male vlagatelje pripraviti 
subjekti, ki delujejo v sektorjih bančništva, 
zavarovalništva, vrednostnih papirjev in 
skladov na finančnih trgih, je 
najpomembnejša zagotovitev nemotenega 
sodelovanja med različnimi organi, ki 
nadzorujejo proizvajalce paketnih
naložbenih produktov za male vlagatelje, 
tako da uporabljajo enoten pristop k 
uporabi te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 151
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) V skladu s sporočilom Komisije iz 
decembra 2010 o krepitvi sistemov sankcij 
v sektorju finančnih storitev in za 
zagotovitev izpolnjevanja zahtev te uredbe 
je pomembno, da države članice sprejmejo 
potrebne ukrepe za zagotovitev uporabe 
ustreznih sankcij in ukrepov za kršitve te 
uredbe. Da se zagotovi odvračilen učinek 
sankcij in okrepi zaščita vlagateljev z 
opozarjanjem na naložbene produkte, ki 
kršijo to uredbo, bi bilo treba sankcije in 
ukrepe običajno objavljati, razen v dobro 
utemeljenih okoliščinah.

(24) V skladu s sporočilom Komisije iz 
decembra 2010 o krepitvi sistemov sankcij 
v sektorju finančnih storitev in za 
zagotovitev izpolnjevanja zahtev te uredbe 
je pomembno, da države članice sprejmejo 
potrebne ukrepe za zagotovitev uporabe 
ustreznih sankcij in ukrepov za kršitve te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 152
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) V skladu s sporočilom Komisije iz 
decembra 2010 o krepitvi sistemov sankcij 
v sektorju finančnih storitev in za 
zagotovitev izpolnjevanja zahtev te uredbe 
je pomembno, da države članice sprejmejo 
potrebne ukrepe za zagotovitev uporabe 
ustreznih sankcij in ukrepov za kršitve te 
uredbe. Da se zagotovi odvračilen učinek 
sankcij in okrepi zaščita vlagateljev z 
opozarjanjem na naložbene produkte, ki 
kršijo to uredbo, bi bilo treba sankcije in 
ukrepe običajno objavljati, razen v dobro 
utemeljenih okoliščinah.

(24) V skladu s sporočilom Komisije iz 
decembra 2010 o krepitvi sistemov sankcij 
v sektorju finančnih storitev in za 
zagotovitev izpolnjevanja zahtev te uredbe 
je pomembno, da države članice sprejmejo 
potrebne ukrepe za zagotovitev uporabe 
ustreznih sankcij in ukrepov za kršitve te 
uredbe. Da se zagotovi odvračilen učinek 
sankcij in okrepi zaščita vlagateljev z 
opozarjanjem na naložbene produkte, ki 
kršijo to uredbo, bi bilo treba sankcije in 
ukrepe objavljati.
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Or. en

Predlog spremembe 153
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Za izpolnitev ciljev te uredbe bi bilo 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije Komisijo 
pooblastiti za sprejetje aktov v zvezi z 
določitvijo podrobnosti glede predstavitve 
in oblike dokumenta s ključnimi 
informacijami, vsebine informacij, ki jih je 
treba vključiti v dokument s ključnimi 
informacijami, podrobnih zahtev v zvezi z 
določitvijo roka za predložitev dokumenta 
s ključnimi informacijami ter tudi v zvezi z 
njegovo revizijo in pregledom. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri pripravljalnem 
delu opravi ustrezna posvetovanja.
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(25) Za izpolnitev ciljev te uredbe bi bilo 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije Komisijo 
pooblastiti za sprejetje aktov v zvezi z 
določitvijo podrobnosti glede predstavitve 
in oblike dokumenta s ključnimi 
informacijami, vsebine informacij, ki jih je 
treba vključiti v dokument s ključnimi 
informacijami, podrobnih zahtev v zvezi z 
določitvijo roka za predložitev dokumenta 
s ključnimi informacijami ter tudi v zvezi z 
njegovo revizijo in pregledom. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri pripravljalnem 
delu opravi ustrezna posvetovanja in 
raziskave pri potrošnikih. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
zadevnih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 154
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Medtem ko KNPVP v smislu te
uredbe pomenijo naložbene produkte, 
nedavna določitev zahtev glede ključnih 

(28) Medtem ko KNPVP v smislu te 
uredbe pomenijo naložbene produkte, 
nedavna določitev zahtev glede ključnih 
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informacij za vlagatelje v skladu z 
Direktivo 2009/65/ES pomeni, da bi bilo 
takšnim KNPVP ustrezno zagotoviti 
prehodno obdobje petih let od začetka 
veljavnosti te uredbe, v katerem ta uredba 
zanje ne bi veljala. Po izteku tega obdobja 
bi se ta uredba zanje uporabljala, če 
prehodno obdobje ne bi bilo podaljšano.

informacij za vlagatelje v skladu z 
Direktivo 2009/65/ES pomeni, da bi bilo 
takšnim KNPVP ustrezno zagotoviti 
prehodno obdobje petih let od začetka 
veljavnosti te uredbe, v katerem ta uredba 
zanje ne bi veljala. Po izteku tega obdobja 
bi se ta uredba zanje uporabljala, če 
prehodno obdobje ne bi bilo podaljšano.
Enaka izjema bi morala veljati tudi za 
sklade, ki niso KNPVP, kadar se za te v 
skladu z nacionalno zakonodajo že 
zahteva priprava dokumenta s ključnimi 
informacijami za vlagatelje v skladu z 
obliko in vsebino, opredeljenima v členih 
78 do 81 Direktive 2009/65/ES. 

Or. en

Predlog spremembe 155
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Pregled te uredbe bi bilo treba opraviti 
štiri leta po začetku njene veljavnosti, da se 
upoštevajo razvoj trga, kot je pojav novih 
oblik naložbenih produktov, in tudi razvoj 
na drugih področjih zakonodaje Unije ter 
izkušnje držav članic. S pregledom bi se 
moralo oceniti, ali sta se z uvedenimi 
ukrepi izboljšala povprečno razumevanje 
malih vlagateljev v zvezi z naložbenimi 
produkti in primerljivost produktov. Pri 
tem bi bilo treba tudi preučiti, ali bi bilo 
treba prehodno obdobje, ki velja za 
KNPVP, podaljšati oziroma ali bi se lahko 
preučile druge možnosti za obravnavo 
KNPVP. Na podlagi tega pregleda bi 
morala Komisija predložiti poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu, ki bi mu
po potrebi priložila zakonodajne predloge.

(29) Pregled te uredbe bi bilo treba opraviti 
štiri leta po začetku njene veljavnosti, da se 
upoštevajo razvoj trga, kot je pojav novih 
oblik paketnih naložbenih produktov za 
male vlagatelje, in tudi razvoj na drugih 
področjih zakonodaje Unije ter izkušnje 
držav članic. S pregledom bi se moralo 
oceniti, ali sta se z uvedenimi ukrepi 
izboljšala povprečno razumevanje malih 
vlagateljev v zvezi z paketnimi
naložbenimi produkti za male vlagatelje in 
primerljivost produktov. Pri tem bi bilo 
treba tudi preučiti, ali bi bilo treba 
prehodno obdobje, ki velja za KNPVP, 
podaljšati oziroma ali bi se lahko preučile 
druge možnosti za obravnavo KNPVP. Na 
podlagi tega pregleda bi morala Komisija 
predložiti poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu, ki bi mu po potrebi priložila 
zakonodajne predloge. Pregled bi moral 
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obravnavati tudi vprašanje, ali bi bilo v 
interesu zaščite malih vlagateljev, da se 
področje uporabe dokumentov s ključnimi 
informacijami razširi na druge produkte 
za male vlagatelje, ki niso v paketni obliki, 
npr. na običajne depozitne račune, delnice 
ali obveznice, ali oblikuje dokument, 
podoben dokumentu s ključnimi 
informacijami. 

Or. en

Predlog spremembe 156
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Pregled te uredbe bi bilo treba opraviti 
štiri leta po začetku njene veljavnosti, da se 
upoštevajo razvoj trga, kot je pojav novih 
oblik naložbenih produktov, in tudi razvoj 
na drugih področjih zakonodaje Unije ter 
izkušnje držav članic. S pregledom bi se 
moralo oceniti, ali sta se z uvedenimi 
ukrepi izboljšala povprečno razumevanje
malih vlagateljev v zvezi z naložbenimi 
produkti in primerljivost produktov. Pri 
tem bi bilo treba tudi preučiti, ali bi bilo 
treba prehodno obdobje, ki velja za 
KNPVP, podaljšati oziroma ali bi se lahko 
preučile druge možnosti za obravnavo 
KNPVP. Na podlagi tega pregleda bi 
morala Komisija predložiti poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu, ki bi mu 
po potrebi priložila zakonodajne predloge.

(29) Pregled te uredbe bi bilo treba opraviti 
štiri leta po začetku njene veljavnosti, da se 
upoštevajo razvoj trga, kot je pojav novih 
oblik paketnih naložbenih produktov za 
male vlagatelje, in tudi razvoj na drugih 
področjih zakonodaje Unije ter izkušnje 
držav članic. S pregledom bi se moralo 
oceniti, ali sta se z uvedenimi ukrepi 
izboljšala povprečno razumevanje malega 
vlagatelja v zvezi z paketnimi naložbenimi 
produkti za male vlagatelje in njegova 
zmožnost primerjanja produktov. Pri tem 
bi bilo treba tudi preučiti, ali bi bilo treba 
prehodno obdobje, ki velja za KNPVP, 
podaljšati oziroma ali bi se lahko preučile 
druge možnosti za obravnavo KNPVP. Na 
podlagi tega pregleda bi morala Komisija 
predložiti poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu, ki bi mu po potrebi priložila 
zakonodajne predloge. Pregled bi lahko 
obravnaval tudi vprašanje o morebitni 
razširitvi področja uporabe dokumenta s 
ključnimi informacijami na nepaketne 
produkte za male vlagatelje, kot so 
običajni varčevalni ali tekoči računi, 
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delnice in obveznice. 

Or. en

Obrazložitev

Pregled bi moral prav tako podrobno obravnavati vprašanje, kakšna vrsta razkritij bi bila 
primerna za te druge produkte. Dokument s ključnimi informacijami, kot je opisan v členu 8, 
za enostavne depozite ali delnice ne bi bil primeren. Poleg tega bi morali obravnavati tudi 
način distribuiranja teh produktov, predvsem kar zadeva lastniške vrednostne papirje in 
obveznice.

Predlog spremembe 157
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Pregled te uredbe bi bilo treba opraviti 
štiri leta po začetku njene veljavnosti, da se 
upoštevajo razvoj trga, kot je pojav novih 
oblik naložbenih produktov, in tudi razvoj 
na drugih področjih zakonodaje Unije ter 
izkušnje držav članic. S pregledom bi se 
moralo oceniti, ali sta se z uvedenimi 
ukrepi izboljšala povprečno razumevanje 
malih vlagateljev v zvezi z naložbenimi 
produkti in primerljivost produktov. Pri 
tem bi bilo treba tudi preučiti, ali bi bilo 
treba prehodno obdobje, ki velja za 
KNPVP, podaljšati oziroma ali bi se lahko 
preučile druge možnosti za obravnavo 
KNPVP. Na podlagi tega pregleda bi 
morala Komisija predložiti poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu, ki bi mu 
po potrebi priložila zakonodajne predloge.

(29) Pregled te uredbe bi bilo treba opraviti 
štiri leta po začetku njene veljavnosti, da se 
upoštevajo razvoj trga, kot je pojav novih 
oblik naložbenih produktov, in tudi razvoj 
na drugih področjih zakonodaje Unije ter 
izkušnje držav članic. S pregledom bi se 
moralo oceniti, ali sta se z uvedenimi 
ukrepi izboljšala povprečno razumevanje 
malih vlagateljev v zvezi z naložbenimi 
produkti in primerljivost produktov. Pri 
tem bi bilo treba tudi preučiti, ali bi bilo 
treba prehodno obdobje, ki velja za 
KNPVP, podaljšati oziroma ali bi se lahko 
preučile druge možnosti za obravnavo 
KNPVP. Na podlagi tega pregleda bi 
morala Komisija predložiti poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu, ki bi mu 
po potrebi priložila zakonodajne predloge.
Pregled bi lahko obravnaval tudi 
vprašanje o morebitni razširitvi področja 
uporabe dokumenta s ključnimi 
informacijami ali uporabi dokumenta s 
ključnimi informacijami kot osnove za 
podoben dokument, ki bi malim 
vlagateljem zagotovil informacije o drugih 
produktih za male vlagatelje, kot so npr. 
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delnice ali obveznice, ki se malim 
vlagateljem prodajajo v nepaketni obliki, 
ter vprašanje o posebnih zahtevah po 
razkritju, primernih tem razredom 
produktov. 

Or. en

Predlog spremembe 158
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Da bi imeli proizvajalci in prodajalci 
naložbenih produktov dovolj časa za 
pripravo na praktično uporabo zahtev iz te 
uredbe, bi se zahteve iz te uredbe morale 
začeti uporabljati šele dve leti po začetku 
njene veljavnosti.

(30) Da bi imeli proizvajalci in prodajalci
paketnih naložbenih produktov za male 
vlagatelje dovolj časa za pripravo na 
praktično uporabo zahtev iz te uredbe, bi se 
zahteve iz te uredbe morale začeti 
uporabljati šele dve leti po začetku njene 
veljavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 159
Thomas Händel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Da bi imeli proizvajalci in prodajalci 
naložbenih produktov dovolj časa za 
pripravo na praktično uporabo zahtev iz te 
uredbe, bi se zahteve iz te uredbe morale 
začeti uporabljati šele dve leti po začetku 
njene veljavnosti.

(30) Da bi imeli proizvajalci in prodajalci 
naložbenih produktov dovolj časa za 
pripravo na praktično uporabo zahtev iz te 
uredbe, bi se zahteve iz te uredbe morale 
začeti uporabljati šele eno leto po začetku 
njene veljavnosti.

Or. de
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Predlog spremembe 160
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Da bi imeli proizvajalci in prodajalci 
naložbenih produktov dovolj časa za 
pripravo na praktično uporabo zahtev iz te 
uredbe, bi se zahteve iz te uredbe morale 
začeti uporabljati šele dve leti po začetku 
njene veljavnosti.

(30) Da bi imeli proizvajalci in prodajalci 
naložbenih produktov dovolj časa za 
pripravo na praktično uporabo zahtev iz te 
uredbe, bi se zahteve iz te uredbe morale 
začeti uporabljati šele dve leti po začetku 
njene veljavnosti. Ta uredba ne bo veljala 
za pretekle transakcije.

Or. en

Predlog spremembe 161
Syed Kamall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Ker države članice, ki delujejo 
samostojno, ne morejo zadovoljivo doseči 
cilja ukrepa, ki ga je treba sprejeti, in sicer 
večje zaščite malih vlagateljev in njihovega 
večjega zaupanja v naložbene produkte, 
vključno s čezmejno prodajo teh 
produktov, ter ker se lahko ugotovljene 
pomanjkljivosti odpravijo le z ukrepanjem 
na evropski ravni in se ta cilj zaradi svojih 
učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenih ciljev –

(32) Ker države članice, ki delujejo 
samostojno, ne morejo zadovoljivo doseči 
cilja ukrepa, ki ga je treba sprejeti, in sicer 
večje zaščite malih vlagateljev in njihovega 
večjega zaupanja v paketne naložbene 
produkte za male vlagatelje, vključno v 
primeru čezmejne prodaje teh produktov, 
ter ker se lahko ugotovljene 
pomanjkljivosti odpravijo le z ukrepanjem 
na evropski ravni in se ta cilj zaradi svojih
učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenih ciljev –

Or. en
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Predlog spremembe 162
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa enotna pravila o obliki 
in vsebini dokumenta s ključnimi 
informacijami, ki ga morajo pripraviti 
proizvajalci naložbenih produktov, ter 
enotna pravila o predložitvi tega 
dokumenta malim vlagateljem.

Ta uredba določa enotna pravila o obliki in 
vsebini dokumenta s ključnimi 
informacijami, ki ga morajo pripraviti 
proizvajalci in posredniki naložbenih 
produktov, ter enotna pravila o predložitvi 
tega dokumenta malim vlagateljem.

Or. en

Predlog spremembe 163
Elena Băsescu

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa enotna pravila o obliki 
in vsebini dokumenta s ključnimi 
informacijami, ki ga morajo pripraviti 
proizvajalci naložbenih produktov, ter 
enotna pravila o predložitvi tega 
dokumenta malim vlagateljem.

Ta uredba določa enotna pravila o obliki in 
vsebini dokumenta s ključnimi 
informacijami, ki ga morajo pripraviti 
proizvajalci naložbenih produktov, ter 
enotna pravila o predložitvi tega 
dokumenta malim vlagateljem. Cilj uredbe 
je zagotoviti, da bodo mali vlagatelji lahko 
razumeli ključne značilnosti in tveganja 
naložbenih produktov za male vlagatelje 
ter primerjali elemente različnih 
produktov. 

Or. en

Predlog spremembe 164
Sharon Bowles
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa enotna pravila o obliki in 
vsebini dokumenta s ključnimi 
informacijami, ki ga morajo pripraviti 
proizvajalci naložbenih produktov, ter 
enotna pravila o predložitvi tega 
dokumenta malim vlagateljem.

Ta uredba določa enotna pravila o obliki in 
vsebini dokumenta s ključnimi 
informacijami, ki ga morajo pripraviti 
proizvajalci naložbenih produktov, ter 
enotna pravila o predložitvi tega 
dokumenta malim vlagateljem. Za 
pripravo dokumenta s ključnimi 
informacijami je izključno odgovoren 
proizvajalec naložbenega produkta.

Or. en

Predlog spremembe 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa enotna pravila o obliki in 
vsebini dokumenta s ključnimi 
informacijami, ki ga morajo pripraviti 
proizvajalci naložbenih produktov, ter 
enotna pravila o predložitvi tega 
dokumenta malim vlagateljem.

Ta uredba določa enotna pravila o obliki in 
vsebini dokumenta s ključnimi 
informacijami, ki ga morajo pripraviti
izključno proizvajalci paketnih naložbenih 
produktov za male vlagatelje, in o 
informacijah, ki jih malim vlagateljem v 
skladu s [prenovljeno direktivo o trgih 
finančnih instrumentov] in [prenovljeno 
direktivo o zavarovalnem posredovanju] 
zagotovijo prodajalci naložbenih 
produktov, ter enotna pravila o predložitvi
teh dokumentov malim vlagateljem.

Or. en

Obrazložitev

V smislu te uredbe je proizvajalec naložbenega produkta oseba, ki proizvaja naložbeni 
produkt, ali oseba, ki je bistveno spremenila tveganje ali stroškovno strukturo obstoječega 
naložbenega produkta. Odgovornost za pripravo dokumenta bi morala biti jasno dodeljena 
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tako opredeljenemu proizvajalcu naložbenega produkta.

Predlog spremembe 166
Pervenche Berès

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa enotna pravila o obliki in 
vsebini dokumenta s ključnimi 
informacijami, ki ga morajo pripraviti 
proizvajalci naložbenih produktov, ter 
enotna pravila o predložitvi tega 
dokumenta malim vlagateljem.

Ta uredba določa enotna pravila o obliki in 
vsebini dokumenta s ključnimi 
informacijami, ki ga morajo pripraviti 
proizvajalci, in priloge k tem dokumentu, 
ki jo morajo pripraviti prodajalci
naložbenih produktov, ter enotna pravila o 
predložitvi tega dokumenta malim 
vlagateljem.

Or. en

Predlog spremembe 167
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa enotna pravila o obliki in 
vsebini dokumenta s ključnimi 
informacijami, ki ga morajo pripraviti 
proizvajalci naložbenih produktov, ter 
enotna pravila o predložitvi tega 
dokumenta malim vlagateljem.

Ta uredba določa enotna pravila o obliki in 
vsebini dokumenta s ključnimi 
informacijami, ki ga morajo pripraviti 
proizvajalci naložbenih produktov, ter 
enotna pravila o predložitvi tega 
dokumenta malim vlagateljem. Zahteva po 
pripravi dokumenta s ključnimi 
informacijami ne velja za posrednike, ki 
naložbeni produkt tržijo, distribuirajo ali 
prodajajo malim vlagateljem.

Or. en
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Obrazložitev

Zahteva, da prodajalec naložbenega produkta pripravi dokument s ključnimi informacijami, 
kot predlaga poročevalec, povzroča nejasnosti glede odgovornosti in regulativno prekrivanje, 
saj te posrednike urejata direktiva o trgih finančnih instrumentov in direktiva o zavarovalnem 
posredovanju. 

Predlog spremembe 168
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa enotna pravila o obliki in 
vsebini dokumenta s ključnimi 
informacijami, ki ga morajo pripraviti 
proizvajalci naložbenih produktov, ter 
enotna pravila o predložitvi tega 
dokumenta malim vlagateljem.

Ta uredba določa enotna pravila o obliki in 
vsebini dokumenta s ključnimi 
informacijami, ki ga morajo pripraviti 
proizvajalci naložbenih produktov, ter 
enotna pravila o predložitvi tega 
dokumenta malim vlagateljem. Če obstaja 
drug zakonodajni akt EU, ki ureja 
posamezne vidike prodaje naložbenega 
produkta, imajo določbe tega akta 
prednost pred pravili te uredbe. 

Or. de

Predlog spremembe 169
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za proizvajanje in 
prodajo naložbenih produktov.

Ta uredba se uporablja za proizvajanje in 
prodajo paketnih naložbenih produktov za 
male vlagatelje.

Or. en
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Obrazložitev

Čeprav bi bila uvedba zahteve po dokumentu s ključnimi informacijami za druge vrste 
naložbenih produktov morda smiselna, bi bilo nespametno razširiti področje uporabe te 
uredbe. Da bi ugotovili, ali je to praktično ali ne, bi bilo treba izvesti celovit in temeljit 
pregled. Uredba o dokumentu s ključnimi informacijami v tej obliki ni primerna za druge 
naložbene produkte. 

Predlog spremembe 170
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za proizvajanje in 
prodajo naložbenih produktov.

Ta uredba se uporablja za proizvajanje in 
prodajo paketnih naložbenih produktov za 
male vlagatelje.

Or. en

Predlog spremembe 171
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar se ne uporablja za naslednje 
produkte:

črtano

(a) naložbene produkte, ki ne ponujajo 
odkupne vrednosti ali pa ta odkupna 
vrednost tržnim nihanjem ni izpostavljena 
neposredno ali posredno v celoti ali jim je 
izpostavljena le delno;
(b) depozite z donosnostjo, ki je določena 
glede na obrestno mero;
(c) vrednostne papirje iz točk (b) do (g), (i) 
in (j) člena 1(2) Direktive 2003/71/ES;
(d) druge vrednostne papirje, ki ne 
vključujejo izvedenega finančnega 
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instrumenta;
(e) sisteme poklicnega pokojninskega 
zavarovanja, ki spadajo v področje 
uporabe Direktive 2003/41/ES ali 
Direktive 2009/138/ES, ter
(f) pokojninske produkte, pri katerih 
nacionalna zakonodaja zahteva prispevek 
delodajalca in zaposleni ne more izbrati 
ponudnika pokojninskih produktov.

Or. de

Predlog spremembe 172
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) sredstva v neposrednem lastništvu, ki 
niso paketni naložbeni produkti, vključno 
z delnicami podjetij in državnimi 
obveznicami;

Or. en

Predlog spremembe 173
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) naložbene produkte, ki ne ponujajo 
odkupne vrednosti ali pa ta odkupna 
vrednost tržnim nihanjem ni izpostavljena 
neposredno ali posredno v celoti ali jim je 
izpostavljena le delno;

(a) produkte življenjskega zavarovanja, pri 
katerih naložbenega tveganja ne nosi 
imetnik police;

Or. en
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Obrazložitev

Vključitev klasičnih pogodb o mešanem življenjskem zavarovanju s presežnimi donosi v 
področje uporabe še vedno ni utemeljena. Pri tej vrsti zavarovalnih pogodb imetnik police ne 
nosi nobenega tveganja: glede na uspešnost naložbe lahko niha le presežni donos. Ta 
presežni donos je le dodaten bonus in ni bistven del zavarovalne pogodbe; v primerjavi s 
premijo in zavarovalno vsoto je njegova vrednost zanemarljiva. V tem primeru imetnika 
police ne moremo šteti za malega vlagatelja. To pristop je v skladu z direktivo Solventnost II.

Predlog spremembe 174
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) naložbene produkte, ki ne ponujajo 
odkupne vrednosti ali pa ta odkupna 
vrednost tržnim nihanjem ni izpostavljena 
neposredno ali posredno v celoti ali jim je 
izpostavljena le delno;

(a) produkte življenjskega zavarovanja, z 
udeležbo ali brez udeležbe pri dobičku, pri 
katerih naložbenega tveganja ne nosi 
imetnik police in ki sodijo v Prilogo I (I) 
Direktive 2002/83/ES in Prilogo II (I) 
Direktive 2009/138/ES;

Or. en

Predlog spremembe 175
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) naložbene produkte, ki ne ponujajo 
odkupne vrednosti ali pa ta odkupna 
vrednost tržnim nihanjem ni izpostavljena 
neposredno ali posredno v celoti ali jim je 
izpostavljena le delno;

(a) produkte življenjskega zavarovanja, z 
udeležbo ali brez udeležbe pri dobičku, pri 
katerih naložbenega tveganja ne nosi 
imetnik police in ki sodijo v Prilogo I (I) 
Direktive 2002/83/ES in Prilogo II (I) 
Direktive 2009/138/ES;

Or. en
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Predlog spremembe 176
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) naložbene produkte, ki ne ponujajo 
odkupne vrednosti ali pa ta odkupna 
vrednost tržnim nihanjem ni izpostavljena 
neposredno ali posredno v celoti ali jim je 
izpostavljena le delno;

(a) produkte življenjskega zavarovanja, z 
udeležbo ali brez udeležbe pri dobičku, pri 
katerih naložbenega tveganja ne nosi 
imetnik police in ki sodijo v Prilogo I (I) 
Direktive 2002/83/ES in Prilogo II (I) 
Direktive 2009/138/ES;

Or. en

Predlog spremembe 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) naložbene produkte, ki ne ponujajo 
odkupne vrednosti ali pa ta odkupna 
vrednost tržnim nihanjem ni izpostavljena 
neposredno ali posredno v celoti ali jim je 
izpostavljena le delno;

(a) zavarovalne produkte, kjer prejemki
niso izpostavljeni nihanjem vrednosti 
osnovne naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 178
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) depozite z donosnostjo, ki je določena 
glede na obrestno mero;

(b) depozite, razen strukturiranih 
depozitov, kot so opredeljeni v členu 4 
[direktive o trgih finančnih 
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instrumentov];

Or. en

Predlog spremembe 179
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) depozite z donosnostjo, ki je določena 
glede na obrestno mero;

(b) depozite, razen strukturiranih 
depozitov, kot so opredeljeni v členu 4 
(direktive o trgih finančnih 
instrumentov);

Or. en

Obrazložitev

Cilj uredbe je malim vlagateljem omogočiti, da bi razumeli in primerjali ključne lastnosti 
paketnih naložbenih produktov, za katere je značilno, da so zapleteni. Enostavni bančni 
depoziti in hranilne knjižice niso tako zapleteni, zato bi morali biti enostavni varčevalni 
produkti izvzeti iz področja uporabe te uredbe. Zaradi svoje večje zapletenosti pa bi v 
področje uporabe te uredbe morali biti vključeni strukturirani depoziti.

Predlog spremembe 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) depozite z donosnostjo, ki je določena 
glede na obrestno mero;

(b) depozite, razen strukturiranih 
depozitov, kot so opredeljeni v členu 4 
[prenovljene direktive o trgih finančnih 
instrumentov (MiFID II)];

Or. en
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Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti skladnost med področjem uporabe Uredbe in 
področjem uporabe prenovljene direktive o trgih finančnih instrumentov, kar zadeva 
strukturirane depozite.

Predlog spremembe 181
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) depozite z donosnostjo, ki je določena 
glede na obrestno mero;

(b) depozite z donosnostjo, ki je določena 
glede na obrestno mero. Vendar se navede 
morebiten sistem zajamčenih vlog, ki krije 
depozit, pri čemer se po možnosti točno 
navedejo tveganja, ki jih sistem krije;

Or. en

Predlog spremembe 182
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vrednostne papirje iz točk (b) do (g), (i) 
in (j) člena 1(2) Direktive 2003/71/ES;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker ni povsem jasno, na kaj se nanaša točka (d), bi bilo to treba črtati.

Predlog spremembe 183
Sharon Bowles
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) druge vrednostne papirje, ki ne 
vključujejo izvedenega finančnega 
instrumenta;

(d) druge vrednostne papirje, ki ne 
vključujejo izvedenega finančnega 
instrumenta, z izjemo obveznic podjetij in 
instrumentov, ki jih izdajo namenske 
družbe;

Or. en

Obrazložitev

Paketnih produktov ne bi smeli nehote spodbujati na račun enostavnih produktov, ki 
financirajo realno gospodarstvo. V področje uporabe bi morali vključiti namenske družbe, da 
bi zagotovili, da se upravitelji premoženja ne morejo izogniti Uredbi s prodajo produktov 
prek holdinga in ne prek dejanskih ponudnikov produktov.

Predlog spremembe 184
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) druge vrednostne papirje, ki ne 
vključujejo izvedenega finančnega 
instrumenta;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 185
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) druge vrednostne papirje, ki ne 
vključujejo izvedenega finančnega 

(d) druge vrednostne papirje v 
neposrednem lastništvu z donosnostjo, ki
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instrumenta; je določena glede na obrestno mero;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se opredelitev paketnega naložbenega produkta za male vlagatelje uskladi s 
smernicami projektne skupine tretje stopnje, ki jo sestavljajo CEBS, CESR in CEIOPS.
Klasične obveznice na podlagi opredelitve, ki so jo podale agencije strokovnjakov, ne štejejo 
za zapletene, zato jih ne bi smeli uvrščati med paketne naložbene produkte za male vlagatelje. 

Predlog spremembe 186
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) delnice;

Or. en

Predlog spremembe 187
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) vrednostne papirje, katerih 
nominalna vrednost na enoto znaša 
najmanj 100 000 EUR;

Or. en

Predlog spremembe 188
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) druge vrednostne papirje v 
neposrednem lastništvu z donosnostjo, ki 
je določena glede na obrestno mero;

Or. en

Predlog spremembe 189
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sisteme poklicnega pokojninskega 
zavarovanja, ki spadajo v področje 
uporabe Direktive 2003/41/ES ali 
Direktive 2009/138/ES, ter

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zlasti v primeru malih in srednjih podjetij bi za naložbene odločitve družbe pri izbiri 
pokojninskega produkta za zaposlene prav tako morala veljati obvezna predložitev dokumenta 
s ključnimi informacijami za vlagatelje, saj te odločitve pogosto sprejemajo posamezniki z 
enako ravnjo finančne pismenosti kot običajni potrošniki. Predlog spremembe temelji na 
predlogu stranke Freie Wähler (Nemčija). 

Predlog spremembe 190
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) pokojninske produkte, pri katerih 
nacionalna zakonodaja zahteva prispevek 
delodajalca in zaposleni ne more izbrati 

(f) pokojninske produkte, ki izpolnjujejo 
naslednja pogoja:
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ponudnika pokojninskih produktov.
– ne spadajo v področje uporabe 
Direktive 2009/138/ES ali Direktive 
2003/41/ES; ter
– pri katerih je raven pokojninskega 
zavarovanja dejansko obljuba ali ponudba 
delodajalca zaposlenemu.
Za pokojninske produkte, ki ne spadajo v 
področje uporabe Direktive 2009/138/ES 
ali Direktive 2003/41/ES ali te uredbe, 
države članice zagotovijo enakovredne 
zahteve glede razkritja informacij.

Or. en

Obrazložitev

V številnih državah članicah obstajajo različne vrste pokojninskih ureditev, ki niso niti 
institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje niti zasebne narave. Nekateri od teh 
pokojninskih načrtov bi bili po predlogu Komisije v skladu s členom 2(f) izvzeti in zanje ne bi 
veljale nobene zahteve po razkrivanju informacij na ravni EU, spet drugi podobni pokojninski 
načrti pa ne bi bili izvzeti, saj zanje nacionalna zakonodaja ne zahteva prispevka delodajalca. 
Pomembno je preprečiti neskladnost znotraj Evropske unije.

Predlog spremembe 191
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) pokojninske produkte, pri katerih 
nacionalna zakonodaja zahteva prispevek 
delodajalca in zaposleni ne more izbrati
ponudnika pokojninskih produktov.

(f) vse pokojninske produkte, kot so 
opredeljeni v členu 4(d), in pokojninske 
produkte, pri katerih nacionalna 
zakonodaja zahteva prispevek delodajalca 
in pri katerih je delodajalec izbral
ponudnika pokojninskih produktov; ter

Or. en

Obrazložitev

Enotna opredelitev pokojninskega produkta, ki bi bila sprejeta v vseh državah članicah 
Evropske unije, ne obstaja. Glede na to, da Komisija izvaja poglobljeno študijo o 
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pokojninskih sistemih držav članic, ne bi bilo primerno, da bi še pred tem delom uvedli 
zahteve, ki bi nakazovale, da je takšna opredelitev že določena. 

Predlog spremembe 192
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) pokojninske produkte, pri katerih 
nacionalna zakonodaja zahteva prispevek 
delodajalca in zaposleni ne more izbrati 
ponudnika pokojninskih produktov.

(f) sisteme poklicnega pokojninskega 
zavarovanja in individualne pokojninske 
produkte, pri katerih nacionalna 
zakonodaja zahteva prispevek delodajalca 
in delodajalec in zaposleni ne moreta
izbrati ponudnika pokojninskih produktov.

Or. en

Obrazložitev

Zlasti v primeru malih in srednjih podjetij bi za naložbene odločitve družbe pri izbiri 
pokojninskega produkta za zaposlene prav tako morala veljati obvezna predložitev dokumenta 
s ključnimi informacijami za vlagatelje, saj te odločitve pogosto sprejemajo posamezniki z 
enako ravnjo finančne pismenosti kot običajni potrošniki. Predlog spremembe temelji na 
predlogu stranke Freie Wähler (Nemčija). 

Predlog spremembe 193
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) pokojninske produkte, pri katerih 
nacionalna zakonodaja zahteva prispevek 
delodajalca in zaposleni ne more izbrati 
ponudnika pokojninskih produktov.

(f) uradno priznane pokojninske produkte
in sisteme socialne varnosti, za katere se 
uporablja nacionalno pravo ali pravo 
Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 194
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) pokojninske produkte, pri katerih 
nacionalna zakonodaja zahteva prispevek 
delodajalca in zaposleni ne more izbrati 
ponudnika pokojninskih produktov.

(f) vse pokojninske produkte, kot so 
opredeljeni v členu 4(d);

Or. en

Predlog spremembe 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) pokojninske produkte, pri katerih
nacionalna zakonodaja zahteva prispevek
delodajalca in zaposleni ne more izbrati 
ponudnika pokojninskih produktov.

(f) pokojninske produkte, pri katerih
finančne ureditve ne spadajo v področje 
uporabe Direktive 2003/41/ES ali 
Direktive 2009/138/ES in pri katerih je 
raven pokojninskega zavarovanja 
dejansko obljuba ali ponudba delodajalca
zaposlenemu. Za pokojninske produkte, ki 
ne spadajo v področje uporabe Direktive 
2003/41/ES ali Direktive 2009/138/ES ali 
te uredbe, države članice zagotovijo 
enakovredne zahteve glede razkritja 
informacij.

Or. en

Obrazložitev

V številnih državah članicah obstajajo različne vrste pokojninskih ureditev, ki niso niti 
institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje niti zasebne narave. Nekateri od teh 
pokojninskih načrtov bi bili po predlogu Komisije v skladu s členom 2(f) izvzeti in zanje ne bi 
veljale nobene zahteve po razkrivanju informacij na ravni EU, spet drugi podobni pokojninski 
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načrti pa ne bi bili izvzeti, saj zanje nacionalna zakonodaja ne zahteva prispevka delodajalca. 
Pomembno je preprečiti neskladnost znotraj Evropske unije.

Predlog spremembe 196
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) uradno priznane pokojninske 
produkte in sisteme socialne varnosti, za 
katere se uporablja nacionalno pravo ali 
pravo Unije;

Or. en

Predlog spremembe 197
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) uradno priznane pokojninske 
produkte in sisteme socialne varnosti, za 
katere se uporablja nacionalno pravo ali 
pravo Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 198
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) uradno priznane pokojninske 
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produkte in sisteme socialne varnosti, kot 
so opredeljeni v nacionalnem pravu ali 
pravu Unije.

Or. en

Obrazložitev

Enotna opredelitev pokojninskega produkta, ki bi bila sprejeta v vseh državah članicah 
Evropske unije, ne obstaja. Glede na to, da Komisija izvaja poglobljeno študijo o 
pokojninskih sistemih držav članic, ne bi bilo primerno, da bi še pred tem delom uvedli 
zahteve, ki bi nakazovale, da je takšna opredelitev že določena. 

Predlog spremembe 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) uradno priznane sisteme socialne 
varnosti, za katere se uporablja 
nacionalno pravo ali pravo Unije.

Or. en

Predlog spremembe 200
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) državne obveznice;

Or. en

Predlog spremembe 201
Sharon Bowles
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) varčevalne knjižice in račune. 
Distributerji teh produktov zagotovijo, da 
so informacije o regulativnem organu za 
te produkte jasno navedene na 
predloženih informacijah. 

Or. en

Predlog spremembe 202
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se za proizvajalce naložbenih 
produktov iz te uredbe uporablja tudi 
Direktiva 2003/71/ES, se uporabljata ta 
uredba in Direktiva 2003/71/ES.

1. Za dokument s ključnimi 
informacijami, pripravljen v skladu z 
zahtevami iz te uredbe, se šteje, da je 
skladen z zahtevami iz člena 24(3) Uredbe 
št. 809/2004, kakor je bila spremenjena z 
Uredbo št. 486/2012, in zahtevami iz 
členov 17(1), 18 in 19 Direktive št. 
2003/17/ES, kakor je bila spremenjena z 
Direktivo 2010/73/ES.

Or. en

Predlog spremembe 203
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se za proizvajalce naložbenih 
produktov iz te uredbe uporablja tudi 
Direktiva 2003/71/ES, se uporabljata ta 

1. Informacije, ki jih vsebuje dokument s 
ključnimi informacijami za vlagatelje, so 
v skladu s to uredbo in jih pristojni organi 
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uredba in Direktiva 2003/71/ES. štejejo za ustrezne, kar zadeva informacije 
o tveganjih in stroških ter kar zadeva 
zahteve iz člena 5(2) Direktive 2003/71/ES 
v zvezi z vsebino ključnih informacij, kot 
je določena v njenem členu 2(1)(s) (ii) in 
(iii).

Or. en

Obrazložitev

Pri prodaji vrednostnih papirjev malim vlagateljem je zahteva po predložitvi tako dokumenta 
s ključnimi informacijami iz direktive o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje kot 
tudi izvlečka iz direktive o prospektu v nasprotju z namenom pobude o paketnih naložbenih 
produktih za male vlagatelje. Dva dokumenta bi pri vlagateljih povzročila zmedo.

Predlog spremembe 204
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se za proizvajalce naložbenih 
produktov iz te uredbe uporablja tudi 
Direktiva 2003/71/ES, se uporabljata ta 
uredba in Direktiva 2003/71/ES.

1. Kadar se za proizvajalce paketnih
naložbenih produktov za male vlagatelje iz 
te uredbe uporablja tudi 
Direktiva 2003/71/ES, se uporabljata ta 
uredba in Direktiva 2003/71/ES.

Or. en

Predlog spremembe 205
Pervenche Berès

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se za proizvajalce naložbenih 
produktov iz te uredbe uporablja tudi 
Direktiva 2003/71/ES, se uporabljata ta 
uredba in Direktiva 2003/71/ES.

1. Kadar se za proizvajalce naložbenih 
produktov iz te uredbe uporablja tudi 
Direktiva 2003/71/ES, se uporabljata ta 
uredba in Direktiva 2003/71/ES z izjemo 
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člena 4(2)(v) slednje.

Or. en

Predlog spremembe 206
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se za proizvajalce naložbenih 
produktov iz te uredbe uporablja tudi 
Direktiva 2009/138/ES, se uporabljata ta 
uredba in Direktiva 2009/138/ES.

2. Informacije, ki jih vsebuje dokument s 
ključnimi informacijami, pristojni organi 
štejejo za ustrezne, kar zadeva informacije 
o osnovnih tveganjih pogodbe, ki jih 
prevzame imetnik police, ter kar zadeva 
zahteve iz člena 185(4) Direktive 
2009/138/ES.

Or. en

Obrazložitev

Pri prodaji vrednostnih papirjev malim vlagateljem je zahteva po predložitvi tako dokumenta 
s ključnimi informacijami iz direktive o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje kot 
tudi izvlečka iz direktive o prospektu v temeljnem nasprotju z izraženim namenom pobude o 
paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje. Dva dokumenta bi pri vlagateljih 
povzročila zmedo; ustvarjanje neenakih pogojev med vrednostnimi papirji v okviru paketnih 
naložbenih produktov za male vlagatelje, za katere velja direktiva o prospektu, ter drugimi 
paketnimi naložbenimi produkti za male vlagatelje bi bilo v nasprotju s ciljem usklajevanja 
zakonodaje.

Predlog spremembe 207
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se za proizvajalce naložbenih 
produktov iz te uredbe uporablja tudi
Direktiva 2009/138/ES, se uporabljata ta 

2. Kadar se za proizvajalce paketnih
naložbenih produktov za male vlagatelje iz 
te uredbe uporabljajo tudi zahteve glede 
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uredba in Direktiva 2009/138/ES. informacij za imetnike polic iz Direktive 
2009/138/ES, se za te zahteve šteje, da so 
izpolnjene z razkritjem informacij v 
skladu s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 208
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se za proizvajalce naložbenih 
produktov iz te uredbe uporablja tudi 
Direktiva 2009/138/ES, se uporabljata ta 
uredba in Direktiva 2009/138/ES.

2. Kadar se za proizvajalce naložbenih 
produktov iz te uredbe uporablja tudi 
Direktiva 2009/138/ES, se uporabljata ta 
uredba in Direktiva 2009/138/ES. Za 
informacije, ki jih vsebuje dokument s 
ključnimi informacijami, se šteje, da 
izpolnjujejo zahteve o posebnih 
informacijah iz člena 185(4) Direktive 
2009/138/ES.

Or. en

Predlog spremembe 209
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se za proizvajalce naložbenih 
produktov iz te uredbe uporablja tudi 
Direktiva 2009/138/ES, se uporabljata ta 
uredba in Direktiva 2009/138/ES.

2. Za dokument s ključnimi 
informacijami, pripravljen v skladu z 
zahtevami iz te uredbe, se šteje, da 
izpolnjuje zahteve iz člena 185(4) 
Direktive 2009/138/ES.

Or. en
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Predlog spremembe 210
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 23, s katerimi opredeli nadaljnje 
zahteve, da bi zagotovila, da vsebina in z 
njo povezana pravila za dokument s 
ključnimi informacijami dopuščajo 
izpolnjevanje zahtev iz Direktive 
2003/71/ES in Direktive 2009/138/ES.

Or. en

Predlog spremembe 211
Saïd El Khadraoui

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „naložbeni produkt“ pomeni naložbo,
pri kateri je znesek, ki je povrnjen 
vlagatelju, ne glede na pravno obliko 
naložbe izpostavljen nihanjem v 
referenčnih vrednostih ali uspešnosti 
enega ali več sredstev, ki jih vlagatelj ne 
kupi neposredno;

(a) „naložbeni produkt“ pomeni produkt, 
prek katerega lahko posameznik izvede 
finančno naložbo, ne glede na njeno 
pravno obliko in ne glede na to, ali je 
znesek, ki je povrnjen vlagatelju, fiksen ali 
spremenljiv;

Or. en

Predlog spremembe 212
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „naložbeni produkt“ pomeni naložbo, 
pri kateri je znesek, ki je povrnjen 
vlagatelju, ne glede na pravno obliko 
naložbe izpostavljen nihanjem v 
referenčnih vrednostih ali uspešnosti enega 
ali več sredstev, ki jih vlagatelj ne kupi 
neposredno;

(a) „naložbeni produkt“ pomeni naložbo, 
pri kateri je znesek, ki je povrnjen 
vlagatelju, ne glede na pravno obliko 
naložbe izpostavljen nihanjem v 
referenčnih vrednostih ali uspešnosti enega 
ali več sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „naložbeni produkt“ pomeni naložbo, 
pri kateri je znesek, ki je povrnjen 
vlagatelju, ne glede na pravno obliko 
naložbe izpostavljen nihanjem v 
referenčnih vrednostih ali uspešnosti 
enega ali več sredstev, ki jih vlagatelj ne 
kupi neposredno;

(a) „paketni naložbeni produkt za male 
vlagatelje“ pomeni naložbo, pri kateri je 
znesek, ki je povrnjen vlagatelju, ne glede 
na pravno obliko naložbe odvisen od 
nihanj zaradi izpostavljenosti referenčnim 
vrednostim ali uspešnosti enega ali več 
sredstev, ki jih vlagatelj ne kupi 
neposredno;

Or. en

Obrazložitev

Namen teh manjših sprememb je jasneje in točneje ubesediti opredelitev.

Predlog spremembe 214
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „naložbeni produkt“ pomeni naložbo, 
pri kateri je znesek, ki je povrnjen 
vlagatelju, ne glede na pravno obliko 
naložbe izpostavljen nihanjem v 
referenčnih vrednostih ali uspešnosti enega 
ali več sredstev, ki jih vlagatelj ne kupi 
neposredno;

(a) „paketni naložbeni produkt za male 
vlagatelje“ pomeni naložbo, pri kateri je 
znesek, ki je povrnjen vlagatelju, ne glede 
na pravno obliko naložbe izpostavljen 
nihanjem v referenčnih vrednostih ali 
uspešnosti enega ali več sredstev, ki jih 
vlagatelj ne kupi neposredno;

Or. en

Predlog spremembe 215
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „naložbeni produkt“ pomeni naložbo, 
pri kateri je znesek, ki je povrnjen 
vlagatelju, ne glede na pravno obliko 
naložbe izpostavljen nihanjem v 
referenčnih vrednostih ali uspešnosti enega 
ali več sredstev, ki jih vlagatelj ne kupi 
neposredno;

(a) „naložbeni produkt“ pomeni naložbo, 
pri kateri je znesek, ki je povrnjen 
vlagatelju, ne glede na pravno obliko 
naložbe izpostavljen nihanjem v 
referenčnih vrednostih ali uspešnosti enega 
ali več sredstev;

Or. de

Predlog spremembe 216
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „naložbeni produkt“ pomeni naložbo, 
pri kateri je znesek, ki je povrnjen
vlagatelju, ne glede na pravno obliko 
naložbe izpostavljen nihanjem v 
referenčnih vrednostih ali uspešnosti enega 

(a) „naložbeni produkt“ pomeni naložbo, 
pri kateri je znesek, ki se izplača
vlagatelju, ne glede na pravno obliko 
naložbe izpostavljen nihanjem v 
referenčnih vrednostih, razen obrestnih 
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ali več sredstev, ki jih vlagatelj ne kupi 
neposredno;

merah, ali uspešnosti enega ali več 
sredstev, ki jih vlagatelj ne kupi 
neposredno; s spreminjanjem profila 
tveganja in donosa ali stroškov, povezanih 
z naložbo v naložbeni produkt;

Or. en

Predlog spremembe 217
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „naložbeni produkt“ pomeni naložbo, 
pri kateri je znesek, ki je povrnjen 
vlagatelju, ne glede na pravno obliko 
naložbe izpostavljen nihanjem v 
referenčnih vrednostih ali uspešnosti enega 
ali več sredstev, ki jih vlagatelj ne kupi 
neposredno;

(a) „naložbeni produkt“ pomeni vsako
naložbo ali varčevalni produkt, ki se 
prodaja malim vlagateljem, ne glede na 
pravno obliko naložbe ali produkta, pri
katerem sta naložba in znesek, ki je 
povrnjen vlagatelju, izpostavljena
nihanjem v referenčnih vrednostih ali 
uspešnosti enega ali več sredstev, ki jih 
vlagatelj ne kupi neposredno. Kadar je 
izpostavljenost tovrstnim naložbenim 
produktom pridobljena z neposrednim 
lastništvom deležev ali enot namenskih 
družb ali holdingov, se te delnice ali enote 
štejejo za naložbene produkte v skladu s to 
opredelitvijo;

Or. en

Obrazložitev

Ker v skladu s predlogom Komisije delnice v neposrednem lastništvu ne spadajo v področje 
uporabe Uredbe, je treba zagotoviti, da se proizvajalci naložbenih produktov ne izognejo 
obveznosti predložitve dokumenta s ključnimi informacijami za vlagatelje s strukturiranjem 
paketnih produktov prek namenske družbe ali holdinga. Da bi preprečili strategije izogibanja 
in vrzeli, bi moralo veljati načelo pregleda. Predlog spremembe temelji na predlogu 
francoskega regulativnega organa. 
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Predlog spremembe 218
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „proizvajalec naložbenega produkta“ 
pomeni:

(b) „proizvajalec paketnega naložbenega 
produkta za male vlagatelje“ pomeni:

Or. en

Predlog spremembe 219
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) izdajatelja vrednostnih papirjev, 
kadar naložbeni produkt sestavljajo 
izključno prenosljivi vrednostni papirji, ki 
so ponujeni javnosti ali sprejeti v 
trgovanje na reguliranem trgu v skladu z 
določili Direktive 2003/71/ES, ter v 
neposrednem lastništvu vlagateljev;

Or. en

Predlog spremembe 220
Pervenche Berès

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) izdajatelja prenosljivih vrednostnih 
papirjev, ki so ponujeni javnosti ali 
sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu v 
skladu z določili Direktive 2003/71/ES in 
ki so v neposrednem lastništvu 
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vlagateljev;

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe Uredbe bi moralo zajemati navadne prenosljive vrednostne papirje v 
neposrednem lastništvu vlagateljev, če so bili kupljeni na primarnem trgu. Opredelitev pojma 
„proizvajalec naložbenega produkta“ bi bilo treba ustrezno prilagoditi, da bi zajela tudi ta 
primer. 

Predlog spremembe 221
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) majhne vlagatelje, kot so opredeljeni 
v točki 12 člena 4(1) 
Direktive 2004/39/ES;

i) majhne vlagatelje, kot so opredeljeni 
v točki 12 člena 4(1) 
Direktive 2004/39/ES, kadar je naložbeni 
produkt finančni instrument, kot je 
opredeljen v Oddelku C Priloge I 
navedene direktive;

Or. en

Predlog spremembe 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) stranke v smislu Direktive 2002/92/ES; ii) stranke, ki niso poklicne stranke, kot so 
opredeljene v [Prilogi I direktive o
zavarovalnem posredovanju][…];

Or. en
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Predlog spremembe 223
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) stranke v smislu Direktive 2002/92/ES; ii) stranke v smislu Direktive 2002/92/ES, 
če je naložbeni produkt zavarovalna 
polica v smislu Direktive 2009/138/ES;

Or. en

Predlog spremembe 224
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „prodajalec“ pomeni osebo, ki 
priporoča naložbeni produkt malemu 
vlagatelju ali ki deluje kot posrednik pri 
naložbi malega vlagatelja.

Or. en

Predlog spremembe 225
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „upravičeno sredstvo“ pomeni 
odobreno sredstvo, kot je opredeljeno v 
členu 13a;

Or. en
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Predlog spremembe 226
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) „navadna zamenjava“ pomeni 
izveden finančni instrument, pri katerem 
ena stranka, plačnik fiksne obrestne mere, 
izvaja fiksna plačila, druga stranka, 
plačnik spremenljive obrestne mere, pa 
izvaja plačila, odvisna od višine 
prihodnjih obrestnih mer. Plačila 
obrestnih mer se izvajajo na nominalno 
vrednost, pri čemer ni izmenjave glavnice 
ali drugih elementov;

Or. en

Predlog spremembe 227
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka f c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fc) „navadna pogodba o terminskem 
nakupu“ pomeni pogodbo, s katero ena 
stranka proda, druga pa kupi vnaprej 
določeno količino osnovnega sredstva po 
vnaprej določeni ceni in na vnaprej 
določen datum v prihodnosti, brez 
dodatnih elementov;

Or. en

Predlog spremembe 228
Arlene McCarthy
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka f d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fd) „navadna opcija“ pomenijo 
najosnovnejšo vrsto opcij z enostavnim 
datumom zapadlosti in izvršilno ceno brez 
dodatnih elementov;

Or. en

Predlog spremembe 229
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka f e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fe) „navadna mejna opcija“ pomeni 
opcijo, ki se lahko izvede le, (i) če cena 
osnovnega sredstva ni dosegla ali presegla 
vnaprej določene ravni ali (ii) če je cena 
osnovnega sredstva dosegla ali presegla 
vnaprej določeno stopnjo;

Or. en

Predlog spremembe 230
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka f f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ff) „binarna opcija“ pomeni finančno 
pogodbo z vnaprej določenim poplačilom, 
ki se izvede, če so doseženi določeni 
posebni pogoji, sicer poplačila ni; 

Or. en
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Predlog spremembe 231
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka f g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fg) „opcija s povprečno stopnjo“ pomeni 
opcijo, pri kateri je izvršilna cena 
izračunana na podlagi povprečne cene 
osnovnega sredstva v vnaprej določenem 
obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 232
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka f h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fh) „terminska opcija“ pomeni navadno 
opcijo, pri kateri se izvršilna cena določi 
po datumu sklenitve posla;

Or. en

Predlog spremembe 233
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka f i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fi) „opcija z odloženo poravnavo“ pomeni 
navadno opcijo, pri kateri je datum 
poravnave več kot dva delovna dneva po 
datumu zapadlosti;
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Or. en

Predlog spremembe 234
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka f j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fj) „od vmesnega obdobja odvisno 
poplačilo“ pomeni donos naložbenega 
produkta, ki ni odvisen le od vrednosti 
osnovnih sredstev ob zapadlosti, temveč 
tudi od njihove vrednosti v več vmesnih 
trenutkih v življenjskem obdobju 
naložbenega produkta; 

Or. en

Predlog spremembe 235
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalec naložbenih produktov pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe za vsak 
naložbeni produkt, ki ga proizvede, 
dokument pa objavi na spletnem mestu po 
svoji izbiri še pred začetkom prodaje
naložbenega produkta malim vlagateljem.

Proizvajalec naložbenih produktov pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe za vsak 
naložbeni produkt, ki ga proizvede skupaj 
s prospektom, in dokument s ključnimi 
informacijami objavi na svojem spletnem 
mestu še pred distribucijo naložbenega 
produkta na trgu in začetkom prodaje 
malim vlagateljem. Dokument s ključnimi 
informacijami distributer po potrebi 
dopolni.

Or. en
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Predlog spremembe 236
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalec naložbenih produktov pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe za vsak 
naložbeni produkt, ki ga proizvede, 
dokument pa objavi na spletnem mestu po 
svoji izbiri še pred začetkom prodaje 
naložbenega produkta malim vlagateljem.

Proizvajalec naložbenih produktov pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe za vsak 
naložbeni produkt, ki ga proizvede, 
dokument s ključnimi informacijami pa 
objavi na svojem spletnem mestu še pred 
začetkom prodaje naložbenega produkta 
malim vlagateljem.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev. Spletno mesto proizvajalca naložbenega produkta je mesto, kjer morebitni mali 
vlagatelji iščejo dokument s ključnimi informacijami, zato mora biti objavljen tam.

Predlog spremembe 237
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalec naložbenih produktov pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe za vsak 
naložbeni produkt, ki ga proizvede, 
dokument pa objavi na spletnem mestu po 
svoji izbiri še pred začetkom prodaje 
naložbenega produkta malim vlagateljem.

Proizvajalec naložbenih produktov pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe in 
predlogo iz priloge za vsak naložbeni 
produkt, ki ga proizvede, dokument pa 
objavi na spletnem mestu po svoji izbiri ter 
centralno na spletnem mestu, ki ga 
vzpostavita ECB in zadevni nacionalni 
nadzorni organ, še pred začetkom prodaje 
naložbenega produkta malim vlagateljem.

Or. de
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Predlog spremembe 238
Osnutek mnenja

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalec naložbenih produktov pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe za vsak 
naložbeni produkt, ki ga proizvede, 
dokument pa objavi na spletnem mestu po 
svoji izbiri še pred začetkom prodaje 
naložbenega produkta malim vlagateljem.

Proizvajalec naložbenih produktov pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe za vsak 
naložbeni produkt, ki ga proizvede, 
dokument pa objavi na spletnem mestu po 
svoji izbiri še pred začetkom prodaje 
naložbenega produkta malim vlagateljem.
Proizvajalec naložbenega produkta je 
odgovoren za vsebino tega dokumenta s 
ključnimi informacijami. Za posredovanje 
teh informacij malemu vlagatelju je lahko 
odgovoren prodajalec. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali pravno varnost, je potrebno poudariti, da dokument s ključnimi informacijami 
pripravi ena sama stranka: proizvajalec naložbenega produkta. Ti so odgovorni tudi za 
vsebino dokumenta s ključnimi informacijami, ki ga pripravijo. Dokument s ključnimi 
informacijami dajo na voljo prodajalcem teh produktov, da jih ti lahko predložijo malim 
vlagateljem.

Predlog spremembe 239
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalec naložbenih produktov pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe za vsak 
naložbeni produkt, ki ga proizvede, 
dokument pa objavi na spletnem mestu po 
svoji izbiri še pred začetkom prodaje 
naložbenega produkta malim vlagateljem.

Proizvajalec naložbenih produktov pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe za vsak 
naložbeni produkt, ki ga proizvede, 
dokument pa objavi na spletnem mestu po 
svoji izbiri še pred začetkom prodaje 
naložbenega produkta malim vlagateljem.
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Proizvajalec naložbenega produkta je ves 
čas odgovoren za vsebino tega dokumenta 
s ključnimi informacijami.

Or. nl

Obrazložitev

Jasno mora biti, da je za pripravo dokumenta s ključnimi informacijami in točnost njegove 
vsebine odgovoren izključno proizvajalec naložbenega produkta.

Predlog spremembe 240
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalec naložbenih produktov pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe za vsak 
naložbeni produkt, ki ga proizvede, 
dokument pa objavi na spletnem mestu po 
svoji izbiri še pred začetkom prodaje 
naložbenega produkta malim vlagateljem.

Proizvajalec naložbenih produktov pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe za vsak 
naložbeni produkt, ki ga proizvede, 
dokument pa objavi na spletnem mestu po 
svoji izbiri še pred začetkom prodaje 
naložbenega produkta malim vlagateljem.

Z odstopanjem od pododstavka 1 lahko 
mali vlagatelj, če dokument s ključnimi 
informacijami ni na voljo, še vedno vlaga 
v takšen naložbeni produkt, če je posel 
sklenjen na njegovo pobudo, če se mali 
vlagatelj s tem izrecno strinja in če 
posrednik, ki prodaja naložbeni produkt, 
malemu vlagatelju svetuje v skladu z 
Direktivo 2004/39/ES ali Direktivo 
2002/92/ES.

Or. en

Predlog spremembe 241
Pervenche Berès

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalec naložbenih produktov 
pripravi dokument s ključnimi 
informacijami v skladu z zahtevami iz te 
uredbe za vsak naložbeni produkt, ki ga 
proizvede, dokument pa objavi na spletnem 
mestu po svoji izbiri še pred začetkom 
prodaje naložbenega produkta malim 
vlagateljem.

Proizvajalec naložbenih produktov pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe za vsak 
naložbeni produkt, ki ga proizvede, 
dokument s ključnimi informacijami pa 
objavi na svojem spletnem mestu še pred 
začetkom prodaje naložbenega produkta 
malim vlagateljem. Dokument s ključnimi 
informacijami se dopolni s prilogo, ki jo 
po potrebi pripravi prodajalec 
naložbenega produkta.

Or. en

Predlog spremembe 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalec naložbenih produktov 
pripravi dokument s ključnimi 
informacijami v skladu z zahtevami iz te 
uredbe za vsak naložbeni produkt, ki ga 
proizvede, dokument pa objavi na 
spletnem mestu po svoji izbiri še pred 
začetkom prodaje naložbenega produkta 
malim vlagateljem.

Proizvajalec paketnih naložbenih 
produktov za male vlagatelje pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe za vsak 
naložbeni produkt, ki ga proizvede, in
dokument s ključnimi informacijami
objavi na svojem spletnem mestu še pred 
začetkom prodaje paketnega naložbenega 
produkta za male vlagatelje malim 
vlagateljem. Dokumentu s ključnimi 
informacijami prodajalec paketnih 
naložbenih produktov za male vlagatelje 
priloži dokumentacijo o zagotavljanju 
storitev, ki odraža storitve za malega 
vlagatelja.

Or. en

Obrazložitev

Podpiram predlog spremembe poslanke Berès št. 21, razen zadnje povedi. Prodajalci 
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naložbenih produktov nimajo zanesljivih informacij o produktu, zato ne bi smelo biti 
dovoljeno, da dopolnjujejo dokument s ključnimi informacijami. Poleg tega ta pristop podpira 
ureditev odgovornosti, saj glede slednje ne bi bilo nikakršnih dvomov. Vse informacije, ki jih 
mali vlagatelj potrebuje, da bi sprejel odločitev o vlaganju v produkt na podlagi celovitih 
informacij, bi moral prejeti hkrati.

Predlog spremembe 243
Elena Băsescu

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalec naložbenih produktov 
pripravi dokument s ključnimi 
informacijami v skladu z zahtevami iz te 
uredbe za vsak naložbeni produkt, ki ga 
proizvede, dokument pa objavi na spletnem 
mestu po svoji izbiri še pred začetkom 
prodaje naložbenega produkta malim 
vlagateljem.

Proizvajalec naložbenih produktov pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe za vsak 
naložbeni produkt, ki ga proizvede, 
dokument pa objavi na spletnem mestu po 
svoji izbiri še pred začetkom prodaje 
naložbenega produkta malim vlagateljem.
Dokument mora biti na voljo tudi v 
papirni obliki.

Or. en

Predlog spremembe 244
Pervenche Berès

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Postopek potrditve produktov

1. Pred pripravo dokumenta s ključnimi 
informacijami v skladu s členom 5 
proizvajalec produkta oceni združljivost 
naložbenega produkta z interesi malih 
vlagateljev tako, da vzpostavi 
dokumentiran postopek potrditve 
produktov.
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2. Postopek potrditve produktov 
zagotavlja, da vsak naložbeni produkt 
izpolnjuje potrebe opredeljenega ciljnega 
trga, ter zagotavlja, da je proizvajalec 
produkta opravil oceno vseh verjetnih 
tveganj, ki so pomembna za potrebe 
opredeljenega ciljnega trga. Ocena 
vključuje testiranje izjemnih situacij za 
naložbeni produkt.
3. Postopek potrditve produktov 
zagotavlja, da se naložbeni produkti, ki se 
že prodajajo, redno pregledujejo, s čimer 
se zagotovi, da je produkt še naprej 
združljiv z interesi opredeljenega ciljnega 
trga.
4. Postopek potrditve produktov se 
pregleduje letno. Proizvajalec naložbenih 
produktov mora biti vedno zmožen
ustreznemu pristojnemu organu zagotoviti 
posodobljen in natančen opis narave in 
podrobnosti postopka potrditve produktov.

Or. en

Predlog spremembe 245
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Postopek potrditve produktov

1. Proizvajalec naložbenega produkta 
vzpostavi ustrezne postopke in politike, da 
bi zagotovil, da se bodo pri razvoju 
naložbenega produkta ustrezno upoštevali
interesi malih vlagateljev, strank in 
upravičencev tovrstnih naložbenih 
produktov ter da je finančni produkt 
dokazano rezultat upoštevanja interesov. 
2. Preden se naložbeni produkti in 
finančni instrumenti dajo v promet ali 
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distribuirajo, jih je treba potrditi po 
postopku razvoja produktov. Vsa 
povezana tveganja se podrobno ocenijo, 
produkti in instrumenti pa se dajo na 
voljo ali razširjajo le, če je to v interesu 
ciljne skupine strank.
3. Proizvajalec naložbenega produkta 
izvede preskuse, s katerimi ugotovi 
uspešnost naložbenega produkta kot 
celote ter uspešnost posameznih 
elementov finančnega produkta v 
različnih scenarijih. Ti preskusi bi 
zagotovili, da finančni produkt, kar 
zadeva njegovo naravo, ni v nasprotju z 
interesi ciljne skupine strank.
4. Postopek razvoja produkta zagotavlja, 
da se obstoječi produkti redno preverjajo, 
s čimer se zagotovi, da produkt še naprej 
ustreza potrebam opredeljenega ciljnega 
trga. Postopek razvoja produktov se 
pregleduje letno. Proizvajalec naložbenih 
produktov mora biti zmožen ustreznim 
pristojnim organom kadar koli predložiti 
posodobljen in podroben opis narave in 
podrobnosti svojega postopka razvoja 
produktov.
5. Če bi finančni produkt škodoval
interesom ciljne skupine strank, 
proizvajalec naložbenega produkta 
čimprej prilagodi produkta ali ga preneha 
ponujati ali izdelovati in dajati na trg.

Or. en

Predlog spremembe 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dokument s ključnimi informacijami je 
točen, pošten in jasen ter ne sme biti

1. Dokument s ključnimi informacijami
predstavlja predpogodbene informacije. 
Biti morajo poštene in jasne ter ne smejo 
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zavajajoč. biti zavajajoče.

Or. en

Predlog spremembe 247
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dokument s ključnimi informacijami je 
točen, pošten in jasen ter ne sme biti 
zavajajoč.

1. Dokument s ključnimi informacijami je 
točen, pošten in jasen ter ne sme biti 
zavajajoč. Dokument s ključnimi 
informacijami ne vsebuje reklam ali 
priporočil glede naložb.

Or. en

Predlog spremembe 248
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dokument s ključnimi informacijami je 
samostojen dokument, ki se jasno razlikuje 
od trženjskega gradiva.

2. Dokument s ključnimi informacijami je 
samostojen dokument, ki se jasno razlikuje 
od trženjskega gradiva in ne vsebuje 
trženjskega gradiva ali priporočil za 
vlaganje.

Or. en

Predlog spremembe 249
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dokument s ključnimi informacijami je 
samostojen dokument, ki se jasno razlikuje 
od trženjskega gradiva.

2. Dokument s ključnimi informacijami je 
samostojen dokument, ki se jasno razlikuje 
od trženjskega gradiva in ne vsebuje 
reklam za produkte.

Or. de

Predlog spremembe 250
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dokument s ključnimi informacijami je 
samostojen dokument, ki se jasno razlikuje 
od trženjskega gradiva.

2. Dokument s ključnimi informacijami je 
samostojen dokument, ki se jasno razlikuje 
od trženjskega gradiva. Dovoljena so 
navzkrižna sklicevanja na druge 
dokumente. Informacije v obliki 
navzkrižnega sklica so lahko samo 
informacije, ki dopolnjujejo tiste, ki jih 
mora v skladu s to uredbo vsebovati 
dokument s ključnimi informacijami. 
Navzkrižna sklicevanja na trženjsko 
gradivo niso dovoljena.

Or. en

Predlog spremembe 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dokument s ključnimi informacijami je 
samostojen dokument, ki se jasno razlikuje 
od trženjskega gradiva.

2. Dokument s ključnimi informacijami je 
samostojen dokument, ki se jasno razlikuje 
od trženjskega gradiva, vendar ni nižje 
kakovosti. Ne vsebuje trženjskih sporočil 
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ali priporočil za vlaganje.

Or. en

Predlog spremembe 252
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Dokument s ključnimi informacijami 
ne vsebuje reklam ali priporočil za 
vlaganje.

Or. en

Predlog spremembe 253
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Za tiste paketne naložbene produkte 
za male vlagatelje, ki malim vlagateljem 
nudijo različna naložbena obdobja, 
posebne ugodnosti, načine plačila ali 
izbiro med več osnovnimi skladi, ter za 
paketne naložbene produkte, za katere se 
posebne informacije lahko razlikujejo 
glede na osebne lastnosti posameznega 
malega vlagatelja ali njegovo izbiro, se 
lahko informacije, ki se zahtevajo v 
skladu s členom 8(2), navedejo v povzeti
obliki ali kot okvirni zneski, npr. s 
podajanjem razpona vrednosti. V teh 
primerih mora dokument s ključnimi 
informacijami jasno navesti tiste dodatne 
dokumente, v katerih mali vlagatelji 
najdejo informacije, ki ustrezajo njihovim 
osebnim okoliščinam.
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Or. en

Obrazložitev

V številnih primerih dokument s ključnimi informacijami potrošnikom ne bo zagotovil dovolj 
informacij, da bi lahko sprejeli odločitev glede naložbe. To še posebej velja, kadar na stroške 
produkta vplivajo dejavniki, kot sta npr. starost ali naložbeni znesek. Zato menimo, da je 
bistvenega pomena, da dokument s ključnimi informacijami lahko vsebuje napotila na druge 
dokumente; v skladu s tem smo podali predlog spremembe tega člena in ustrezne uvodne 
izjave 12. 

Predlog spremembe 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če paketni naložbeni produkt za male 
vlagatelje malemu vlagatelju ponuja 
možnost izbire glede naložbenega 
obdobja, posebnih ugodnosti ali zneskov 
plačila ter možnost izbire med več 
osnovnimi naložbami, ali če se elementi 
informacij o paketnem naložbenem 
produktu za male vlagatelje razlikujejo ali 
so odvisni od dejavnikov, značilnih za 
posameznega malega vlagatelja, se lahko 
informacije, ki se zahtevajo v skladu s 
členom 8(2), navedejo v splošni obliki ali 
kot primeri. V teh primerih mora 
dokument s ključnimi informacijami 
jasno navesti, v katerih dokumentih se 
zagotovijo podrobnejše informacije.

Or. en

Obrazložitev

Tudi v primerih, kjer dokument s ključnimi informacijami zahteva navedbo vlagatelju 
prilagojenih informacij, bi moral dokument vsebovati splošne primere, s pomočjo katerih se 
potrošnik odloči, ali želi pridobiti dodatne informacije. 
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Predlog spremembe 255
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 b. Če naložbeni produkt malemu 
vlagatelju omogoča izbiro naložbenega 
obdobja, posebnih ugodnosti ali zneskov 
plačila ter izbiro med več osnovnimi 
naložbami, ali če so ključne informacije o 
produktu na drug način odvisne od 
dejavnikov, značilnih za posameznega 
malega vlagatelja, se lahko informacije, ki 
se zahtevajo v skladu s členom 8(2), 
navedejo v splošni obliki ali kot 
reprezentativni primeri. V teh primerih 
mora dokument s ključnimi 
informacijami jasno navesti, kateri 
dokumenti vsebujejo podrobnejše 
informacije.

Or. en

Obrazložitev

Da bi vlagatelji lahko sprejeli odločitev na podlagi celovitih informacij, bo treba številne 
paketne naložbene produkte za male vlagatelje prilagoditi posameznemu vlagatelju. Kljub 
temu je pomembno, da lahko vlagatelji produkte primerjajo na splošno, preden se odločijo, 
da bodo pridobili več informacij. Splošne informacije lahko zajemajo npr. povprečne stroške 
za določeni naložbeni znesek, naložbeno obdobje ali izbrani sklad ali mesečno premijo za 
tipičnega vlagatelja za določen znesek življenjskega zavarovanja.

Predlog spremembe 256
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Dokument s ključnimi informacijami 
jasno navaja, kje in na kakšen način je 
mogoče pridobiti dodatne informacije o 
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predlagani naložbi, vključno s tem, kje in 
kako je mogoče na zahtevo in brezplačno 
pridobiti prospekt, ter jezik, v katerem so 
tovrstne informacije na voljo vlagateljem.

Or. en

Predlog spremembe 257
Elena Băsescu

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dokument s ključnimi informacijami se 
pripravi kot kratek dokument, ki:

3. Dokument s ključnimi informacijami se 
pripravi kot kratek dokument, ki spodbuja 
primerljivost in ki:

Or. en

Predlog spremembe 258
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dokument s ključnimi informacijami se 
pripravi kot kratek dokument, ki:

3. Dokument s ključnimi informacijami se 
pripravi kot kratek dokument na največ 
dveh straneh A4, ki:

Or. de

Predlog spremembe 259
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dokument s ključnimi informacijami se 
pripravi kot kratek dokument, ki:

3. Dokument s ključnimi informacijami se 
pripravi kot kratek dokument, ki je napisan 
v kratki in jedrnati obliki in ki:

Or. en

Predlog spremembe 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je jasen in napisan v jeziku, ki svojo 
vsebino sporoča na način, ki malemu 
vlagatelju omogoča lažje razumevanje 
predstavljenih informacij, predvsem če:

(b) je jasen in napisan v jeziku, ki je zlahka
razumljiv malim vlagateljem, katerim je 
namenjen. V ta namen:

Or. en

Predlog spremembe 261
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) je uporabljen jezik jasen, jedrnat in 
razumljiv;

(i) je uporabljen jezik jasen, jedrnat in 
razumljiv;

Or. en

Predlog spremembe 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) je uporabljen jezik jasen, jedrnat in 
razumljiv;

(i) uporablja jasen in jedrnat jezik;

Or. en

Predlog spremembe 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) se izogiba uporabi žargona; (ii) se izogiba žargonu;

Or. en

Predlog spremembe 264
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) se izogiba uporabi strokovnih izrazov, 
kadar je namesto njih mogoče uporabiti 
vsakdanje besede.

(iii) se izogiba uporabi kratic in strokovnih 
izrazov, kadar je namesto njih mogoče 
uporabiti vsakdanje besede.

Or. en

Predlog spremembe 265
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka b – točka iii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) se izogiba uporabi strokovnih izrazov, 
kadar je namesto njih mogoče uporabiti 
vsakdanje besede.

(iii) se izogiba uporabi kratic in strokovnih 
izrazov, kadar je namesto njih mogoče 
uporabiti vsakdanje besede.

Or. en

Predlog spremembe 266
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) se izogiba uporabi strokovnih izrazov, 
kadar je namesto njih mogoče uporabiti 
vsakdanje besede.

(iii) se izogiba uporabi strokovnih izrazov.

Or. de

Predlog spremembe 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) se izogiba uporabi strokovnih izrazov, 
kadar je namesto njih mogoče uporabiti 
vsakdanje besede.

(iii) se izogiba kraticam in strokovnim 
izrazom, kadar je namesto njih mogoče 
uporabiti vsakdanje besede.

Or. en

Predlog spremembe 268
Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka b – točka iii a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) so izračuni stroškov podrobno 
pojasnjeni.

Or. en

Predlog spremembe 269
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) se osredotoča na ključne informacije, 
ki jih potrebujejo vlagatelji.

Or. en

Predlog spremembe 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) se osredotoča na ključne informacije, 
ki jih potrebujejo vlagatelji.

Or. en

Predlog spremembe 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar se v dokumentu s ključnimi 
informacijami, ki je natisnjen ali 
fotokopiran v črno beli tehniki, uporabijo 
barve, te ne smejo zmanjšati razumljivosti 
informacij.

4. Kadar se v dokumentu s ključnimi 
informacijami uporabijo barve, le-te ne 
smejo zmanjšati razumljivosti informacij, 
če se dokument natisne ali fotokopira v 
črno-beli tehniki.

Or. en

Predlog spremembe 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar se v dokumentu s ključnimi 
informacijami uporabi blagovna znamka 
ali logotip podjetja proizvajalca 
naložbenega produkta ali skupine, ki ji 
pripada, to malega vlagatelja ne sme 
odvrniti od informacij, ki jih vsebuje 
dokument, ali zmanjšati razločnosti 
besedila.

5. Kadar se v dokumentu s ključnimi 
informacijami uporabi blagovna znamka 
ali logotip podjetja proizvajalca paketnega
naložbenega produkta za male vlagatelje
ali skupine, ki ji pripada, to malega 
vlagatelja ne sme odvračati od informacij 
ali zmanjšati razločnosti besedila.

Or. en

Predlog spremembe 273
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Evropski bančni organ (EBA), 
Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine (EIOPA) ter Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge 
(ESMA) pripravijo osnutke regulativnih 
standardov, v katerih se določita dolžina 
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in oblika dokumenta s ključnimi 
informacijami.
Osnutki regulativnih tehničnih 
standardov upoštevajo različne vrste 
paketnih naložbenih produktov za male 
vlagatelje. Evropski nadzorni organi 
osnutke regulativnih tehničnih 
standardov predložijo Komisiji do […].
Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje 
regulativnih tehničnih standardov v 
skladu s postopkom iz členov 10 do 14 
Uredbe (EU) št. 1093/2010, členov 10 do 
14 Uredbe (EU) št. 1094/2010 ter 
členov 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili ustrezno prožnost in industriji in evropskim nadzornim organom omogočili 
hiter odziv na dogajanje na trgu, bi morali vsi trije evropski nadzorni organi skupaj pripraviti 
regulativne tehnične standarde, namesto da se na Komisijo prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov.

Predlog spremembe 274
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dokument s ključnimi informacijami je 
napisan v uradnem jeziku ali v enem od 
uradnih jezikov države članice, v kateri se 
naložbeni produkt prodaja, ali v jeziku, ki 
ga sprejmejo pristojni organi zadevne 
države članice, če pa je dokument napisan 
v drugem jeziku, ga je treba prevesti v 
enega od teh jezikov.

Dokument s ključnimi informacijami je 
napisan v uradnem jeziku ali v enem od 
uradnih jezikov države članice, v kateri se 
naložbeni produkt prodaja, če pa je 
dokument napisan v drugem jeziku, ga je 
treba prevesti v enega od teh jezikov.

Or. de
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Predlog spremembe 275
Saïd El Khadraoui

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dokument s ključnimi informacijami je 
napisan v uradnem jeziku ali v enem od 
uradnih jezikov države članice, v kateri se 
naložbeni produkt prodaja, ali v jeziku, ki 
ga sprejmejo pristojni organi zadevne 
države članice, če pa je dokument napisan 
v drugem jeziku, ga je treba prevesti v 
enega od teh jezikov.

Dokument s ključnimi informacijami je 
napisan v uradnih jezikih ali v enem od 
uradnih jezikov, ki se uporablja v delu
države članice, v katerem se naložbeni 
produkt distribuira, ali v jeziku, ki ga 
sprejmejo pristojni organi zadevne države
članice, če pa je dokument napisan v 
drugem jeziku, ga je treba prevesti v enega 
od teh jezikov.

Or. en

Predlog spremembe 276
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dokument s ključnimi informacijami je 
napisan v uradnem jeziku ali v enem od 
uradnih jezikov države članice, v kateri se 
naložbeni produkt prodaja, ali v jeziku, ki 
ga sprejmejo pristojni organi zadevne 
države članice, če pa je dokument napisan 
v drugem jeziku, ga je treba prevesti v 
enega od teh jezikov.

Dokument s ključnimi informacijami je 
napisan v uradnem jeziku ali v enem od 
uradnih jezikov države članice, v kateri se 
naložbeni produkt prodaja.

Or. en

Predlog spremembe 277
Ildikó Gáll-Pelcz
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Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Pri zavarovalnih pogodbah ima
zavarovalnica obveznosti glede 
dokumenta s ključnimi informacijami le 
do imetnika police, ne do upravičenca ali 
zavarovanca.

Or. en

Obrazložitev

Navesti je treba, da ima v primeru zavarovalne pogodbe zavarovalnica obveznost glede 
zagotavljanja dokumenta s ključnimi informacijami le do imetnika police, ne pa tudi do 
upravičenca ali zavarovanca.

Predlog spremembe 278
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Naslov „Dokument s ključnimi 
informacijami“ se nahaja na vidnem 
mestu na vrhu prve strani dokumenta 
s ključnimi informacijami. Takoj za 
naslovom se navede obrazložitev. Ta se 
glasi:

1. Vsebina dokumenta, namenjenega 
razkritju ključnih informacij za vlagatelje, 
se prikaže v zaporedju, določenem v 
naslednjih odstavkih. 

Or. en

Predlog spremembe 279
Osnutek mnenja

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Naslov „Dokument s ključnimi 
informacijami“ se nahaja na vidnem mestu 
na vrhu prve strani dokumenta s ključnimi 
informacijami. Takoj za naslovom se 
navede obrazložitev. Ta se glasi:

1. Naslov „Dokument s ključnimi 
informacijami“ se nahaja na vidnem mestu 
na vrhu prve strani dokumenta s ključnimi 
informacijami. Dokument s ključnimi 
informacijami mora pripraviti ena 
stranka. Na vsakem dokumentu s 
ključnimi informacijami mora biti 
navedeno ime osebe ali družbe, ki jasno 
izjavlja, da je odgovorna za vsebino 
dokumenta s ključnimi informacijami. 
Takoj za naslovom se navede obrazložitev.
Ta se glasi:

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali pravno varnost, je potrebno poudariti, da dokument s ključnimi informacijami 
pripravi ena sama stranka: proizvajalec naložbenega produkta. Ti so odgovorni tudi za 
vsebino dokumenta s ključnimi informacijami, ki ga pripravijo. Dokument s ključnimi 
informacijami dajo na voljo prodajalcem teh produktov, da jih ti lahko predložijo malim 
vlagateljem.

Predlog spremembe 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) „Namen tega dokumenta ni
pojasnjevati, ali je ta produkt primeren za 
vas ali ne. Prebrati bi morali tudi druge 
informacije, ki ste jih prejeli.

Or. en

Predlog spremembe 281
Syed Kamall
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„V tem dokumentu so navedene ključne 
informacije o tem naložbenem produktu.
Dokument ni trženjsko gradivo.
Informacije se zahtevajo v skladu z 
zakonom zaradi seznanitve z vrsto 
zadevnega naložbenega produkta in 
tveganji pri vlaganju vanj. Priporočeno je, 
da dokument preberete, da lahko 
sprejmete informirano odločitev o tem, ali 
boste vlagali.“

„V tem dokumentu so navedene ključne 
informacije o tem naložbenem produktu.
Dokument ni trženjsko gradivo.
Informacije se zahtevajo v skladu z 
zakonom zaradi seznanitve z vrsto, donosi 
in tveganji zadevnega naložbenega 
produkta, ter z namenom, da bi vam 
pomagale pri primerjanju tega in 
alternativnih naložbenih produktov.

Preden se dokončno odločite o naložbi, 
poleg tega dokumenta skrbno preučite vse 
zadevne dokumente, v katerih so določeni 
pogoji vaše naložbe.
Ta dokument le zagotavlja informacije in 
kot tak ne navaja, ali je produkt primeren 
za vas glede na vaše posebne osebne 
okoliščine.“

Or. en

Obrazložitev

Prospekt in/ali pogoji produkta so pomembni za razumevanje celotnega nabora značilnosti in 
tveganj naložbe. Dokument s ključnimi informacijami je za vlagatelja najbolj koristen kot 
povzetek ključnih značilnosti in tveganj. Vloga dokumenta s ključnimi informacijami bi 
morala biti, da vlagateljem pomaga pri razumevanju pravnih pogojev produkta ter vpliva teh 
pogojev na naložbeni koncept, tveganje, donos in stroške. 

Predlog spremembe 282
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„V tem dokumentu so navedene ključne 
informacije o tem naložbenem produktu.
Dokument ni trženjsko gradivo.

„V tem dokumentu so navedene ključne 
informacije o tem naložbenem produktu.
Dokument ni trženjsko gradivo.
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Informacije se zahtevajo v skladu z 
zakonom zaradi seznanitve z vrsto 
zadevnega naložbenega produkta in 
tveganji pri vlaganju vanj. Priporočeno je, 
da dokument preberete, da lahko 
sprejmete informirano odločitev o tem, ali 
boste vlagali.“

Informacije se zahtevajo v skladu z 
zakonom zaradi seznanitve z vrsto, donosi 
in tveganji zadevnega naložbenega 
produkta, ter z namenom, da bi vam
pomagale pri primerjanju tega in drugih 
naložbenih produktov.“

Or. en

Predlog spremembe 283
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„V tem dokumentu so navedene ključne 
informacije o tem naložbenem produktu.
Dokument ni trženjsko gradivo.
Informacije se zahtevajo v skladu z 
zakonom zaradi seznanitve z vrsto
zadevnega naložbenega produkta in
tveganji pri vlaganju vanj. Priporočeno je,
da dokument preberete, da lahko 
sprejmete informirano odločitev o tem, ali 
boste vlagali.“

„V tem dokumentu so navedene ključne 
informacije o tem naložbenem produktu.
Dokument ni trženjsko gradivo.
Informacije se zahtevajo v skladu z 
zakonom zaradi obrazložitve vrste
zadevnega naložbenega produkta, stopnje 
tveganja in vseh stroškov, še preden se 
odločite, ali boste vlagali v produkt ali ne.“

Or. en

Obrazložitev

Dokument s ključnimi informacijami proizvajalcu nalaga odgovornost, da zagotovi jasne, 
jedrnate im razumljive informacije o naložbenem produktu in ne predstavlja niti odpovedi 
odgovornosti, če stranka ni prebrala dokumenta, niti odgovornosti proizvajalca, da stranka to 
stori.

Predlog spremembe 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„V tem dokumentu so navedene ključne 
informacije o tem naložbenem produktu.
Dokument ni trženjsko gradivo.
Informacije se zahtevajo v skladu z 
zakonom zaradi seznanitve z vrsto 
zadevnega naložbenega produkta in 
tveganji pri vlaganju vanj. Priporočeno je, 
da dokument preberete, da lahko 
sprejmete informirano odločitev o tem, ali 
boste vlagali.“

„V tem dokumentu so navedene ključne 
informacije o tem paketnem naložbenem 
produktu za male vlagatelje. Dokument ni 
trženjsko gradivo. Informacije se zahtevajo 
v skladu z zakonom zaradi seznanitve z 
vrsto, donosi in tveganji zadevnega
paketnega naložbenega produkta za male 
vlagatelje, ter z namenom, da bi vam
omogočile primerjanje tega in drugih 
paketnih naložbenih produktov za male 
vlagatelje.“

Or. en

Predlog spremembe 285
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„V tem dokumentu so navedene ključne 
informacije o tem naložbenem produktu.
Dokument ni trženjsko gradivo.
Informacije se zahtevajo v skladu z 
zakonom zaradi seznanitve z vrsto 
zadevnega naložbenega produkta in 
tveganji pri vlaganju vanj. Priporočeno je, 
da dokument preberete, da lahko sprejmete
informirano odločitev o tem, ali boste 
vlagali.“

„V tem dokumentu so navedene ključne 
informacije o tem naložbenem produktu in 
pristojbini vašega posrednika. Dokument 
ni trženjsko gradivo. Informacije se 
zahtevajo v skladu z zakonom zaradi 
seznanitve z vrsto zadevnega naložbenega 
produkta in tveganji pri vlaganju vanj.
Priporočamo vam, da dokument preberete, 
da bi lahko sprejeli informirano odločitev o 
tem, ali boste vlagali.“

Or. de

Predlog spremembe 286
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Dokument s ključnimi informacijami 
navaja ime proizvajalca naložbenega 
produkta, ki je odgovoren za pripravo 
dokumenta s ključnimi informacijami, in 
vsebuje izrecno izjavo, da je za vsebino 
tega dokumenta odgovorna ta edino oseba 
ali družba. 

Or. nl

Obrazložitev

Predlog spremembe jasno opredeljuje, da je za pripravo dokumenta s ključnimi informacijami 
in njegovo vsebino odgovorna le ena stranka – proizvajalec naložbenega produkta.

Predlog spremembe 287
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dokument s ključnimi informacijami 
vsebuje naslednje informacije:

2. Naslov „Razkritje ključnih informacij 
za vlagatelje“ se nahaja na vidnem mestu 
na vrhu prve strani dokumenta.
(a) Takoj za naslovom se navede 
obrazložitev. Ta se glasi:
„V tem dokumentu so razkrite ključne 
informacije za vlagatelje o tem produktu. 
Dokument ni trženjsko gradivo. 
Informacije se zahtevajo v skladu z 
zakonom zaradi seznanitve z vrsto 
zadevnega produkta in tveganji pri 
vlaganju vanj. Priporočamo vam, da 
dokument preberete, da bi lahko sprejeli 
informirano odločitev o tem, ali boste 
vlagali.“

(a) v oddelku na začetku dokumenta ime 
naložbenega produkta in naziv 
proizvajalca naložbenega produkta;

(b) Opredelitev produkta, po potrebi 
vključno z razredom delnic ali njihovimi 
naložbenimi razdelki, se jasno navede. 
Jasno se navede tudi popolno 
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poimenovanje produkta. Če obstaja 
številčna oznaka, ki določa produkt, se 
navede kot del poimenovanja.
(c) Navede se ime upravitelja premoženja, 
ki je odgovoren za upravljanje produkta.
(d) Če je podjetje za upravljanje zaradi 
pravnih, upravnih ali trženjskih namenov 
del skupine podjetij, se lahko poleg tega 
navede ime te skupine. Blagovna znamka 
se lahko vključi pod pogojem, da 
vlagatelja ne ovira pri razumevanju 
ključnih elementov naložbe in ne 
zmanjšuje njegove zmožnosti primerjati 
naložbene produkte. 

(b) vrsto in glavne značilnosti 
naložbenega produkta pod oddelkom z 
naslovom „Kaj pomeni ta naložba?“,
vključno z:

(e) Oddelek dokumenta, namenjenega 
razkritju ključnih informacij za vlagatelje, 
vsebuje opis „Ciljev in naložbene 
politike“, pri čemer informacije po 
možnosti zajemajo vsaj:

i) vrsto naložbenega produkta; i) vrsto naložbenega produkta;

ii) njegovimi cilji in načini njihovega 
doseganja;

ii) njegove cilje in načine njihovega 
doseganja;

iii) navedbo, ali se proizvajalec 
naložbenega produkta usmerja v posebne 
okoljske ali socialne rezultate ali rezultate s 
področja upravljanja v zvezi s svojim 
poslovanjem ali v zvezi z naložbenim 
produktom, ter v tem primeru navedbo 
rezultatov, za katere si prizadeva, in način 
njihovega doseganja;

iii) navedbo, ali se proizvajalec 
naložbenega produkta usmerja v posebne 
okoljske ali socialne rezultate ali rezultate s 
področja upravljanja v zvezi s svojim 
poslovanjem ali v zvezi z naložbenim 
produktom, ter v tem primeru navedbo 
rezultatov, za katere si prizadeva, in način 
njihovega doseganja;

iv) podrobnimi podatki o storitvah 
zavarovanja, če jih naložbeni produkt 
ponuja;

iv) podrobne podatke o storitvah 
zavarovanja, če jih naložbeni produkt 
ponuja;

v) trajanje naložbenega produkta, če je 
znano;

v) trajanje naložbenega produkta, če je 
znano;

vi) scenariji uspešnosti, če je to pomembno 
glede na vrsto produkta;

vi) scenarije uspešnosti, če je to 
pomembno glede na vrsto produkta.

(c) pod oddelkom z naslovom „Ali lahko 
izgubim denar?“ kratko navedbo, ali je 
mogoča izguba kapitala, vključno z:

(f) Oddelek dokumenta, namenjenega 
razkritju ključnih informacij za vlagatelje, 
vsebuje „Profil tveganja in donosa“; 
vsebino profila določi Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge v regulativnem 
tehničnem standardu. Ta oddelek, kjer je 



PE504.397v02-00 138/171 AM\927693SL.doc

SL

to ustrezno, obravnava naslednje:
i) morebitnim zagotovljenim jamstvom ali 
zaščito kapitala ter tudi njihove morebitne 
omejitve;

i) morebitno zagotovljeno jamstvo ali 
zaščito kapitala ter tudi njune morebitne 
omejitve;

ii) morebitno vključitvijo naložbenega 
produkta v odškodninsko ali jamstveno 
shemo;

ii) morebitno vključitev naložbenega 
produkta v odškodninsko ali jamstveno 
shemo.

(d) pod oddelkom z naslovom „Čemu je 
produkt namenjen?“ navedbo 
priporočenega najkrajšega obdobja 
lastništva in pričakovanega profila 
likvidnosti produkta, vključno z možnostjo 
in pogoji za morebitno likvidacijo naložbe 
pred njeno dospelostjo, ob upoštevanju 
profila tveganja in donosa naložbenega 
produkta ter razvoja trga, ki se 
predpostavlja;
(e) pod oddelkom „Kakšna so tveganja in 
kaj lahko pridobim?“ profil tveganja in 
donosa naložbenega produkta, vključno z 
zbirnim kazalnikom tega profila in 
opozorili v zvezi s kakršnimi koli 
posebnimi tveganji, ki jih zbirni kazalnik 
morda ne prikazuje v celoti;
(f) pod oddelkom z naslovom „Kakšni so 
stroški?“ stroške, povezane z naložbo v 
naložbeni produkt, vključno z 
neposrednimi in posrednimi stroški, ki jih 
ima vlagatelj, ter zbirnimi kazalniki teh 
stroškov;

(g) Oddelek dokumenta, namenjenega 
razkritju ključnih informacij za vlagatelje, 
razkriva „Stroške“; v tem oddelku se 
stranki razkrijejo pristojbine in provizije, 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge pa razvije regulativne tehnične 
standarde glede vsebine in zasnove 
zadevnih informacij.
(h) Oddelek dokumenta, namenjenega 
razkritju ključnih informacij za vlagatelje, 
razkriva „Preteklo uspešnost“ produktov, 
ki so na voljo že vsaj 12 mesecev, Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge pa 
razvije regulativne tehnične standarde 
glede vsebine, zahtevanega najkrajšega 
preteklega obdobja in zasnove.

(g) pod oddelkom z naslovom „Kakšni so 
rezultati v preteklosti?“ uspešnost 
naložbenega produkta v preteklosti, če je 
to relevantno glede na vrsto produkta in 

i) Oddelek dokumenta, namenjenega 
razkritju ključnih informacij za vlagatelje, 
razkriva „Praktične informacije“; 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge razvije regulativne tehnične 
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trajanje beleženja dosežkov; standarde glede vsebine in obsega 
zahtevanih informacij.

(h) za pokojninske produkte pod 
oddelkom z naslovom „Kaj lahko dobim 
ob upokojitvi?“ napovedi mogočih 
rezultatov v prihodnosti.

(j) Podatki o odobritvi obsegajo naslednjo 
izjavo:
„Ta produkt je odobren v [ime države 
članice] in ga regulira [naziv pristojnega 
organa]“, kjer je to ustrezno.
(k) Informacije o objavi obsegajo 
naslednjo izjavo:
„Ta dokument s ključnimi informacijami 
za vlagatelje je točen na dan [datum 
objave].“.

Or. en

Obrazložitev

Veliki naporov in časa je bilo vloženega v oblikovanje ključnih informacij za vlagatelje za 
sklade KNPVP; vse to se lahko izkoristi za druge produkte, imena različnih elementov pa se 
lahko v veliki meri ponovno uporabijo za celotno paleto paketnih naložb. Poleg tega bi 
finančni produkti lahko zadržali nekaj verodostojnosti z bolj strokovnim izrazjem in brez 
pretirane uporabe tehničnega žargona.

Predlog spremembe 288
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v oddelku na začetku dokumenta ime 
naložbenega produkta in naziv 
proizvajalca naložbenega produkta;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 289
Sven Giegold
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v oddelku na začetku dokumenta ime 
naložbenega produkta in naziv proizvajalca 
naložbenega produkta;

(a) v oddelku na začetku dokumenta ime 
naložbenega produkta, naziv proizvajalca 
naložbenega produkta ter naziv nosilca 
pravne odgovornosti;

Or. en

Predlog spremembe 290
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v oddelku na začetku dokumenta ime 
naložbenega produkta in naziv proizvajalca 
naložbenega produkta;

(a) v oddelku na začetku dokumenta ime
paketnega naložbenega produkta za male 
vlagatelje in identiteto proizvajalca
paketnega naložbenega produkta za male 
vlagatelje (ime in naslov njegovega 
sedeža);

Or. en

Predlog spremembe 291
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v oddelku na začetku dokumenta ime 
naložbenega produkta in naziv proizvajalca 
naložbenega produkta;

(a) v oddelku na začetku dokumenta ime
paketnega naložbenega produkta za male 
vlagatelje in naziv proizvajalca paketnega
naložbenega produkta za male vlagatelje;
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Or. en

Predlog spremembe 292
Pervenche Berès

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v oddelku na začetku dokumenta ime 
naložbenega produkta in naziv proizvajalca 
naložbenega produkta;

(a) v oddelku na začetku dokumenta ime 
naložbenega produkta in identiteto
proizvajalca naložbenega produkta (ime in 
naslov njegovega sedeža); na enak način 
se v prilogi k dokumentu s ključnimi 
informacijami razkrije identiteta 
prodajalca naložbenega produkta;

Or. en

Predlog spremembe 293
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) v oddelku pri koncu dokumenta nov 
naslov „Informacije o produktu“, v 
katerem so po možnosti navedene 
naslednje informacije o produktu:
i. enolična oznaka vrednostnega papirja 
(ISIN);
ii. številka Mednarodnih revizijskih 
standardov (ISA);
iii. obrestna mera;
iv. borza, povezana s produktom;
v. valuta ter
vi. datum izdaje;
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Or. en

Predlog spremembe 294
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) naziv in kontaktne podatke 
pristojnega organa, ki regulira produkt;

Or. en

Predlog spremembe 295
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v oddelku z naslovom „Komu je 
namenjen ta produkt?“ informacije o 
ciljnem trgu za produkt;

Or. en

Obrazložitev

To bi vlagateljem omogočilo, da nemudoma ugotovijo, ali je produkt namenjen njim ali ne.

Predlog spremembe 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v oddelku z naslovom „Komu je 
namenjen ta produkt?“ informacije o 
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ciljnem trgu za produkt;

Or. en

Predlog spremembe 297
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) pod oddelkom z naslovom „Kaj lahko 
izberem?“ informacije o različnih 
odločitvah, ki jih mora sprejeti potrošnik, 
npr. o izbiri sklada, naložbenega obdobja, 
višini premije. Ta oddelek bi prav tako 
moral vključevati navedbo, katere druge 
ugodnosti in sprožilci ugodnosti so na 
voljo; 

Or. en

Obrazložitev

Ta oddelek bi zajemal vidike, kot so izbira sklada ali možnosti zavarovanja. To so bistvene 
informacije za številne paketne naložbene produkte za male vlagatelje in brez njih vlagatelj ne 
more sprejeti odločitve na podlagi celovitih informacij.

Predlog spremembe 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) pod oddelkom z naslovom „Kaj lahko 
izberem?“ informacije o različnih 
odločitvah, ki jih mora sprejeti potrošnik, 
npr. o izbiri sklada, naložbenega obdobja, 
višini premije itd. Ta oddelek bi prav tako 
moral vključevati navedbo, katere druge 
ugodnosti in sprožilci ugodnosti so na 
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voljo; 

Or. en

Predlog spremembe 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) pod oddelkom z naslovom „Kako 
prožen je produkt?“ informacije o tem, ali 
je produkt in izbire iz točke (d) mogoče 
spremeniti po začetku produkta (npr. 
naložbene sklade, naložbeno obdobje, 
premijo);

Or. en

Predlog spremembe 300
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vrsto in glavne značilnosti 
naložbenega produkta pod oddelkom z 
naslovom „Kaj pomeni ta naložba?“, 
vključno z:

črtano

i) vrsto naložbenega produkta;
ii) njegovimi cilji in načini njihovega 
doseganja;
iii) navedbo, ali se proizvajalec 
naložbenega produkta usmerja v posebne 
okoljske ali socialne rezultate ali rezultate 
s področja upravljanja v zvezi s svojim 
poslovanjem ali v zvezi z naložbenim 
produktom, ter v tem primeru navedbo 
rezultatov, za katere si prizadeva, in način 
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njihovega doseganja;
iv) podrobnimi podatki o storitvah 
zavarovanja, če jih naložbeni produkt 
ponuja;
v) trajanje naložbenega produkta, če je 
znano;
vi) scenariji uspešnosti, če je to 
pomembno glede na vrsto produkta;

Or. en

Predlog spremembe 301
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vrsto in glavne značilnosti naložbenega 
produkta pod oddelkom z naslovom „Kaj 
pomeni ta naložba?“, vključno z:

(b) vrsto in glavne značilnosti naložbenega 
produkta pod oddelkom z naslovom „Vrsta 
naložbe, cilji in naložbena politika“, 
vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 302
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vrsto in glavne značilnosti naložbenega 
produkta pod oddelkom z naslovom „Kaj 
pomeni ta naložba?“, vključno z:

(b) vrsto in glavne značilnosti paketnega
naložbenega produkta za male vlagatelje
pod oddelkom z naslovom „Kaj pomeni ta 
naložba?“, vključno z:

Or. en
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Predlog spremembe 303
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vrsto in glavne značilnosti naložbenega 
produkta pod oddelkom z naslovom „Kaj 
pomeni ta naložba?“, vključno z:

(b) vrsto in glavne značilnosti paketnega
naložbenega produkta za male vlagatelje
pod oddelkom z naslovom „Kaj pomeni ta 
naložba?“, vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 304
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) vrsto naložbenega produkta; črtano

Or. en

Predlog spremembe 305
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) vrsto naložbenega produkta; i) vrsto paketnega naložbenega produkta
za male vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 306
Olle Schmidt
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) vrsto naložbenega produkta; i) vrsto paketnega naložbenega produkta
za male vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 307
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) vrsto naložbenega produkta; i) vrsto naložbenega produkta in 
opredelitvijo, ali je stopnja tveganja nizka, 
srednja ali visoka;

Or. en

Obrazložitev

Namen je vključiti kazalnik stopnje tveganja. Ta je že vključen v členu 8(5) predloga 
Komisije: „Komisija je v skladu s členom 23 pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, ki 
določajo podrobnosti o predstavitvi in vsebini vsakega od elementov informacij iz odstavka 2, 
[…]“.

Predlog spremembe 308
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) njegovimi cilji in načini njihovega 
doseganja;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 309
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) njegovimi cilji in načini njihovega 
doseganja;

ii) njegovimi cilji in načini njihovega 
doseganja, vključno z opisom osnovnih 
instrumentov ali spremenljivk in kako je 
določen donos;

Or. en

Predlog spremembe 310
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) njegovimi cilji in načini njihovega 
doseganja;

ii) njegovimi cilji in načini njihovega 
doseganja, vključno z opisom osnovnih 
instrumentov ali spremenljivk in kako je 
določen donos;

Or. en

Predlog spremembe 311
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) povedjo, ki enostavno opiše 
implicitna osnovna pričakovanja 
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vlagatelja, ki kupi paketni naložbeni 
produkt za male vlagatelje;

Or. en

Obrazložitev

Za male vlagatelje je težko, da bi natančno vedeli, kakšen razvoj trga lahko pričakujejo, ko 
kupijo produkt. Enostavna poved, ki bi strnila impliciten pogled vlagatelja, ki kupuje produkt, 
bi jim pomagala razumeti, kaj produkt dejansko je.

Predlog spremembe 312
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) navedbo, ali se proizvajalec 
naložbenega produkta usmerja v posebne 
okoljske ali socialne rezultate ali rezultate 
s področja upravljanja v zvezi s svojim 
poslovanjem ali v zvezi z naložbenim 
produktom, ter v tem primeru navedbo 
rezultatov, za katere si prizadeva, in način 
njihovega doseganja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 313
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) navedbo, ali se proizvajalec 
naložbenega produkta usmerja v posebne 
okoljske ali socialne rezultate ali rezultate 
s področja upravljanja v zvezi s svojim 
poslovanjem ali v zvezi z naložbenim 
produktom, ter v tem primeru navedbo 

črtano
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rezultatov, za katere si prizadeva, in način 
njihovega doseganja;

Or. en

Predlog spremembe 314
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) navedbo, ali se proizvajalec 
naložbenega produkta usmerja v posebne 
okoljske ali socialne rezultate ali rezultate s 
področja upravljanja v zvezi s svojim 
poslovanjem ali v zvezi z naložbenim 
produktom, ter v tem primeru navedbo 
rezultatov, za katere si prizadeva, in način
njihovega doseganja;

iii) navedbo, ali se proizvajalec 
naložbenega produkta usmerja v posebne 
okoljske ali socialne rezultate ali rezultate s 
področja upravljanja v zvezi s svojim 
poslovanjem ali v zvezi z naložbenim 
produktom, ter v tem primeru navedbo 
rezultatov, za katere si prizadeva, in 
načinom njihovega doseganja ter navedbo, 
ali produkt predstavlja naložbo v realno 
gospodarstvo ali pa je sintetičen indeks;

Or. en

Predlog spremembe 315
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) navedbo, ali se proizvajalec 
naložbenega produkta usmerja v posebne 
okoljske ali socialne rezultate ali rezultate s 
področja upravljanja v zvezi s svojim 
poslovanjem ali v zvezi z naložbenim 
produktom, ter v tem primeru navedbo 
rezultatov, za katere si prizadeva, in način 
njihovega doseganja;

iii) navedbo, ali je naložbeni produkt 
usmerjen v posebne okoljske ali socialne 
rezultate ali rezultate s področja 
upravljanja;
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Or. en

Predlog spremembe 316
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) navedbo, ali se proizvajalec 
naložbenega produkta usmerja v posebne 
okoljske ali socialne rezultate ali rezultate
s področja upravljanja v zvezi s svojim 
poslovanjem ali v zvezi z naložbenim 
produktom, ter v tem primeru navedbo 
rezultatov, za katere si prizadeva, in način 
njihovega doseganja;

iii) opisom posebnih okoljskih ali 
socialnih meril ali meril s področja 
upravljanja, ki se upoštevajo pri 
razporeditvi sredstev, in kvantitativno 
navedbo vpliva na sestavo portfelja;

Or. en

Predlog spremembe 317
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) navedbo, ali se proizvajalec 
naložbenega produkta usmerja v posebne 
okoljske ali socialne rezultate ali rezultate s 
področja upravljanja v zvezi s svojim 
poslovanjem ali v zvezi z naložbenim 
produktom, ter v tem primeru navedbo 
rezultatov, za katere si prizadeva, in način 
njihovega doseganja;

iii) obvestilom o tem, ali je naložbeni 
produkt usmerjen v posebne okoljske ali 
socialne rezultate ali rezultate s področja 
upravljanja, vključno z, vendar ne 
omejeno na zmanjšanje ogljikovega 
odtisa, v zvezi z naložbenim produktom, 
ter navedbo rezultatov, za katere si 
prizadeva, in načinom njihovega 
doseganja. Komisija je v skladu s členom 
23 pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov, ki podrobno določajo 
pravila za razvoj evropske blagovne 
znamke za družbeno in okoljsko 
trajnostne naložbene produkte. Ta 
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blagovna znamka bi morala podpirati 
dolgoročno financiranje gospodarstva in 
spodbujati trajnosten okoljski in družbeni 
razvoj finančnih naložb;

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je vzpostaviti pozitivno spodbudo za trajnostne naložbe s 
pomočjo razkritja in evropske blagovne znamke trajnostnih naložb.

Predlog spremembe 318
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iii – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obvestilom o morebitnih neposrednih 
in posrednih okoljskih tveganjih 
naložbenega produkta. To obvestilo 
razkriva tveganja za naložbeni donos, npr. 
zaradi napačno ovrednotenih tveganj 
okoljsko občutljivih sredstev, 
pomanjkanja redkih virov, stroškov 
okoljske zakonodaje ali morebitnih 
stroškov podnebnih sprememb. 
Komisija je v skladu s členom 23 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki določajo standarde za ta okoljska 
obvestila glede morebitnih okoljskih 
tveganj;

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je spodbujati trajnostne naložbe s pomočjo razkritja celotnih 
okoljskih stroškov naložb, ki jih povzročijo poslovni modeli. Pobuda poudarja, da je 
vrednotenje podjetij in pričakovanih donosov pogosto močno odvisno od predpostavke o 
pričakovanih podnebnih spremembah ter ciljev za zmanjšanje emisij ogljika. EU se je 
zavezala 80-odstotnemu zmanjšanju emisij ogljika glede na ravni iz leta 1990 do leta 2050 in 
si prizadeva za omejitev zvišanja temperature na 2 stopinji Celzija. Predlog spremembe
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temelji na prispevku pobude organizacije Carbon Tracker Initiative.

Predlog spremembe 319
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) kvantitativno oceno portfelja glede 
na njegov pozitiven ali negativen 
prispevek k financiranju energetskega 
prehoda, ki je potreben, da bi globalno 
segrevanje omejili na +2°C; 

Or. en

Obrazložitev

Potreben je velik premik v naložbenih tokovih, da bi izpolnili zavezo EU o omejitvi 
globalnega segrevanja na manj kot 2 stopinji. Obenem so gospodarske koristi prehoda na 
nizkoogljično družbo dobro dokumentirane. Še več, vlagatelji se v vedno večji meri zanimajo 
za trajnost svojih naložb. Obstajajo metodologije za izračun ogljičnega odtisa posameznega
naložbenega produkta.

Predlog spremembe 320
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iii b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiib) razčlenitvijo osnovnega portfelja 
sredstev po gospodarskih sektorjih, ki se 
financira neposredno ali posredno;

Or. en

Obrazložitev

Takšna razčlenitev zahteva najnižjo raven sledljivosti v naložbeni verigi (opredelitev 
gospodarskih dejavnosti, ki se financirajo s prihranki), obenem pa vlagateljem, ki jih zanima 
vpliv naložbe na realno gospodarstvo, zagotavlja dragocene informacije. 
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Predlog spremembe 321
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iii c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiic) navedbo povprečnega naložbenega 
horizonta osnovnega portfelja sredstev na 
podlagi povprečnega prometa vrednostnih 
papirjev v posesti za trgovanje in 
povprečne ročnosti dolžniških vrednostnih 
papirjev v posesti do zapadlosti;

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da so te informacije neposredno na voljo upraviteljem premoženja, je 
namen predloga spremembe spodbujati naložbe z dolgoročnimi horizonti.

Predlog spremembe 322
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) podrobnimi podatki o storitvah 
zavarovanja, če jih naložbeni produkt 
ponuja;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Elemente zavarovalnega produkta je treba potrošnikom v celoti razkriti. Elementi 
zavarovalnih paketnih naložbenih produktov za male vlagatelje so bistvenega pomena za 
razlikovanje med njimi in drugimi paketnimi naložbenimi produkti za male vlagatelje. Zato je 
potreben ločen in bolj poudarjen oddelek, ki bo v dokumentu s ključnimi informacijami 
izpostavil te elemente o storitvah zavarovanja.
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Predlog spremembe 323
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) podrobnimi podatki o storitvah 
zavarovanja, če jih naložbeni produkt 
ponuja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 324
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) podrobnimi podatki o storitvah 
zavarovanja, če jih naložbeni produkt 
ponuja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 325
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) podrobnimi podatki o storitvah 
zavarovanja, če jih naložbeni produkt 
ponuja;

črtano

Or. nl
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Obrazložitev

Lahko se zanesemo, da bodo potrošniki upoštevali, ali ti produkti vsebujejo tudi element 
zavarovanja ali ne, in da se pri primerjanju produktov ne bodo osredotočali le na stroške in 
morebitne donose. Da bi jim pri tem pomagali, bi bilo treba v dokument s ključnimi 
informacijami vstaviti ločen viden oddelek z naslovom „Ali sem zavarovan/a?“.

Predlog spremembe 326
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) podrobnimi podatki o storitvah 
zavarovanja, če jih naložbeni produkt 
ponuja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 327
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) podrobnimi podatki o storitvah 
zavarovanja, če jih naložbeni produkt 
ponuja;

iv) podrobnimi podatki o storitvah 
zavarovanja, če jih paketni naložbeni 
produkt za male vlagatelje ponuja;

Or. en

Predlog spremembe 328
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iv
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) podrobnimi podatki o storitvah 
zavarovanja, če jih naložbeni produkt 
ponuja;

iv) podrobnimi podatki o storitvah 
zavarovanja, če jih paketni naložbeni 
produkt za male vlagatelje ponuja;

Or. en

Predlog spremembe 329
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) podrobnimi podatki o storitvah 
zavarovanja, če jih naložbeni produkt
ponuja;

iv) podrobnimi podatki o storitvah 
zavarovanja, če jih naložbeni produkt
vsebuje, in jasnim obvestilom, če 
naložbeni produkt storitev zavarovanja ne 
vsebuje;

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je, da izpostavi vsebovane in neobstoječe storitve 
zavarovanja, kot je npr. finančna zaščita preživelih vzdrževanih družinskih članov, če te 
storitve vsebuje finančni produkt, zajet v tej direktivi. Poudarja prispevek storitev 
zavarovanja, kot je npr. združevanje tveganja, k naložbenemu produktu. Predlog spremembe
temelji na prispevku združenja nemških zavarovateljev (Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft).

Predlog spremembe 330
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v) trajanje naložbenega produkta, če je črtano
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znano;

Or. en

Predlog spremembe 331
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v) trajanje naložbenega produkta, če je 
znano;

v) trajanjem paketnega naložbenega 
produkta za male vlagatelje, če je znano;

Or. en

Predlog spremembe 332
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v) trajanje naložbenega produkta, če je 
znano;

v) trajanjem naložbenega produkta, če je 
znano, ali navedbo najkrajšega obdobja 
lastništva;

Or. en

Predlog spremembe 333
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vi) scenariji uspešnosti, če je to 
pomembno glede na vrsto produkta;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 334
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vi) scenariji uspešnosti, če je to 
pomembno glede na vrsto produkta;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 335
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vi) scenariji uspešnosti, če je to 
pomembno glede na vrsto produkta;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 336
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vi) scenariji uspešnosti, če je to 
pomembno glede na vrsto produkta;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 337
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vi) scenariji uspešnosti, če je to pomembno 
glede na vrsto produkta;

vi) scenariji neto donosov, če je to 
pomembno glede na vrsto produkta;

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti preglednost nad uspešnostjo naložbenih produktov, 
ki jih zajema ta uredba. Zato bi bilo treba donosnost določenega produkta in portfelja po 
možnosti primerjati z različnimi produkti, ki imajo primerljiv profil tveganja. Poleg tega bi 
bilo treba razkriti vse pristojbine, ki vplivajo na donos.

Predlog spremembe 338
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka vi a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(via) ter navedbo možnosti preklica 
naložbenega produkta;

Or. de

Predlog spremembe 339
Udo Bullmann, Peter Simon

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka vi a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(via) navedbo, da lahko davčna 
zakonodaja matične države članice 
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vlagatelja bistveno vpliva na pričakovani
in dejanski donos naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b – točka vi a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(via) po možnosti navedbo priporočenega 
najkrajšega obdobja lastništva;

Or. en

Predlog spremembe 341
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) pod oddelkom z naslovom „Ali sem 
zavarovan/a?“ navedbo, ali produkt 
vsebuje zavarovanje, in informacije o tem 
zavarovanju;

Or. nl

Obrazložitev

Lahko se zanesemo, da bodo potrošniki upoštevali, ali ti produkti vsebujejo tudi element 
zavarovanja ali ne, in da se pri primerjanju produktov ne bodo osredotočali le na stroške in 
morebitne donose. Da bi jim pri tem pomagali, bi bilo treba v dokument s ključnimi 
informacijami vstaviti ločen viden oddelek z naslovom „Ali sem zavarovan/a?“.

Predlog spremembe 342
Burkhard Balz
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v primeru zavarovalnih produktov, 
pod oddelkom „Kaj je zavarovano?“ 
naravo in glavne značilnosti 
zavarovalnega produkta, vključno z:
(i) navedbo ponujenih zavarovalnih 
storitev ter
(ii) podrobnimi podatki o teh zavarovalnih 
storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 343
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pod oddelkom z naslovom „Ali lahko 
izgubim denar?“ kratko navedbo, ali je 
mogoča izguba kapitala, vključno z:

črtano

i) morebitnim zagotovljenim jamstvom ali 
zaščito kapitala ter tudi njihove morebitne 
omejitve;
ii) morebitno vključitvijo naložbenega 
produkta v odškodninsko ali jamstveno 
shemo;

Or. en

Obrazložitev

Možnost, da se na primer uporabi odškodninska ali jamstvena shema, ne pomeni, da vlagatelj 
ne more izgubiti denarja, saj te sheme krijejo nekatere vrste nezmožnosti plačila, ne pa 
tržnega tveganja. V ta namen bi morali združiti točki (c) in (e) pod skupnim naslovom 
„Kakšna so tveganja in kaj lahko dobim kot povračilo?“, da bi vlagateljem zagotovili popoln 
pregled tveganj. 
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Predlog spremembe 344
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pod oddelkom z naslovom „Ali lahko 
izgubim denar?“ kratko navedbo, ali je 
mogoča izguba kapitala, vključno z:

črtano

i) morebitnim zagotovljenim jamstvom ali 
zaščito kapitala ter tudi njihove morebitne 
omejitve;
ii) morebitno vključitvijo naložbenega 
produkta v odškodninsko ali jamstveno 
shemo;

Or. en

Predlog spremembe 345
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pod oddelkom z naslovom „Ali lahko
izgubim denar?“ kratko navedbo, ali je 
mogoča izguba kapitala, vključno z:

(c) pod oddelkom z naslovom „Kaj se
lahko zgodi z mojo naložbo?“ povzetek, ki 
pojasnjuje, da se vrednost naložbe lahko 
zviša in/ali zniža glede na tržne pogoje ali
druge dejavnike.

Or. en

Predlog spremembe 346
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pod oddelkom z naslovom „Ali lahko 
izgubim denar?“ kratko navedbo, ali je 
mogoča izguba kapitala, vključno z:

(c) pod oddelkom z naslovom „Ali lahko 
izgubim denar?“ kratko navedbo, da je
izguba kapitala vedno mogoča, ter poleg 
tega še:

Or. en

Predlog spremembe 347
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pod oddelkom z naslovom „Ali lahko 
izgubim denar?“ kratko navedbo, ali je 
mogoča izguba kapitala, vključno z:

(c) pod oddelkom z naslovom „Raven 
zaščite kapitala“ kratko navedbo, ali je 
mogoča izguba kapitala, vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 348
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pod oddelkom z naslovom „Ali lahko 
izgubim denar?“ kratko navedbo, ali je 
mogoča izguba kapitala, vključno z:

(c) pod oddelkom z naslovom „Kakšna so 
možna tveganja in donosi?“

Or. en

Predlog spremembe 349
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pod oddelkom z naslovom „Ali lahko 
izgubim denar?“ kratko navedbo, ali je 
mogoča izguba kapitala, vključno z:

(c) pod oddelkom z naslovom „Ali lahko 
izgubim denar?“ splošno in jasno 
opozorilo, da je pri naložbenih produktih 
vedno mogoča izguba kapitala, vključno z

Or. en

Predlog spremembe 350
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pod oddelkom z naslovom „Ali lahko 
izgubim denar?“ kratko navedbo, ali je 
mogoča izguba kapitala, vključno z:

(c) pod oddelkom z naslovom
„Zavarovalne storitve“ navedbo, ali
naložbeni produkt zagotavlja zavarovalne 
storitve in če jih, podrobne podatke o teh 
zavarovalnih storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 351
Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pod oddelkom z naslovom „Ali lahko 
izgubim denar?“ kratko navedbo, ali je 
mogoča izguba kapitala, vključno z:

(c) pod oddelkom z naslovom „Kateri 
zaščitni ukrepi veljajo?“, kratek opis

Or. en
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Predlog spremembe 352
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) morebitnim zagotovljenim jamstvom ali 
zaščito kapitala ter tudi njihove morebitne 
omejitve;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 353
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) morebitnim zagotovljenim jamstvom ali 
zaščito kapitala ter tudi njihove morebitne 
omejitve;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 354
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) morebitnim zagotovljenim jamstvom ali 
zaščito kapitala ter tudi njihove morebitne 
omejitve;

i) profil tveganja in donosa paketnega
naložbenega produkta, vključno z zbirnim 
kazalnikom tega profila in opozorili v 
zvezi z vsemi posebnimi tveganji, ki jih 
zbirni kazalnik morda ne odraža v celoti;

Or. en



AM\927693SL.doc 167/171 PE504.397v02-00

SL

Predlog spremembe 355
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) morebitnim zagotovljenim jamstvom ali 
zaščito kapitala ter tudi njihove morebitne 
omejitve;

i) morebitnim zagotovljenim jamstvom ali 
zaščito kapitala ter tudi njuno morebitno 
omejitvijo, pri čemer se navede skupna 
višina sredstev, vključno z nazivom 
nosilca te odgovornosti;

Or. en

Predlog spremembe 356
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) morebitnim zagotovljenim jamstvom ali
zaščito kapitala ter tudi njihove morebitne 
omejitve;

i) morebitnim zagotovljenim jamstvom in
zaščito kapitala ter tudi njunimi 
morebitnimi omejitvami;

Or. en

Predlog spremembe 357
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) morebitno vključitvijo naložbenega 
produkta v odškodninsko ali jamstveno 
shemo;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 358
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) morebitno vključitvijo naložbenega 
produkta v odškodninsko ali jamstveno 
shemo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 359
Syed Kamall

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) morebitno vključitvijo naložbenega 
produkta v odškodninsko ali jamstveno 
shemo;

ii) kratko navedbo, ali je mogoča izguba 
kapitala, vključno z morebitnim 
zagotovljenim jamstvom ali zaščito 
kapitala ter tudi njunimi morebitnimi 
omejitvami;

Or. en

Predlog spremembe 360
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) morebitno vključitvijo naložbenega 
produkta v odškodninsko ali jamstveno 

ii) morebitno vključitvijo naložbenega 
produkta v odškodninsko ali jamstveno 
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shemo; shemo in če da, katero;

Or. de

Predlog spremembe 361
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) morebitno vključitvijo naložbenega 
produkta v odškodninsko ali jamstveno 
shemo;

ii) in imenom poroka;

Or. en

Predlog spremembe 362
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) morebitno vključitvijo naložbenega 
produkta v odškodninsko ali jamstveno 
shemo;

ii) morebitno vključitvijo naložbenega 
produkta v odškodninsko ali jamstveno 
shemo, s podrobno navedbo tveganj, ki jih 
shema krije oz. ne krije;

Or. en

Predlog spremembe 363
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – točka ii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) morebitno vključitvijo naložbenega 
produkta v odškodninsko ali jamstveno 
shemo;

ii) morebitno vključitvijo naložbenega 
produkta v odškodninsko ali jamstveno 
shemo s podrobno navedbo tveganj, ki jih 
shema ne krije;

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je izpostaviti neobstoječe storitve zavarovanja.

Predlog spremembe 364
Nils Torvalds

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) po možnosti drugimi zaščitnimi 
ukrepi, kot je npr. depozitar sklada, 
vključno z identiteto in funkcijo vseh 
udeleženih strani;

Or. en

Predlog spremembe 365
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) navedbo, ali je produkt vključen v 
zavarovalno shemo.

Or. en
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Predlog spremembe 366
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) izjavo, da je razpon izplačil naveden v 
neobdavčeni obliki in da lahko davčna 
zakonodaja matične države članice 
vlagatelja vpliva na donos naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 367
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) v oddelku z naslovom: „Kaj se zgodi, 
če proizvajalec naložbenega produkta ali 
prodajalec ni več plačilno sposoben?“, 
kratek opis največje možne izgube za 
vlagatelja in navedbo, ali je izgubo možno 
povrniti prek odškodninske sheme za 
vlagatelje ali jamstvene sheme;

Or. en


