
PR\922803SL.doc PE502.113v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

2012/0169(COD)

20.12.2012

***I
OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s 
ključnimi informacijami za naložbene produkte
(COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalka: Pervenche Berès



PE502.113v01-00 2/47 PR\922803SL.doc

SL

PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi 
informacijami za naložbene produkte
(COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2012)0352),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0179/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. 
novembra 20121,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenj 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj 
predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1
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 naložbenih produktov. 
Ti produkti lahko 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 ter ne 
prispevajo k njihovi finančni izobrazbi. 
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 2
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 

(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 produkti za male 
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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.

vlagatelje, vključno s sredstvi, ki so v 
neposrednem lastništvu, kot so delnice 
podjetij ali državne obveznice. 
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 3
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 

(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 
na področje uporabe Direktive 2003/41/ES, 
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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.

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. en

Predlog spremembe 4
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 

(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 2001/343/ES ter 
Direktive 2009/138/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, je treba določiti, da te 
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poleg te uredbe še naprej uporabljata 
navedeni direktivi.

direktive dopolnjujejo uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 5
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 
in prodajalec naložbenega produkta bi 
morala 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

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
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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 ter davčni ureditvi 
glede 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.

Or. en

Predlog spremembe 7
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 

(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 finančne izobrazbe,
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 
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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.

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.

Or. en

Predlog spremembe 8
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 
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.

(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 
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. Zaželeno je tudi 
razkritje, ali je produkt naložba, 
opredeljena kot prispevek k finančnim 
družbam ali projektom, ali gre za stavo, 
opredeljeno kot igro z ničelnim izidom, s 
katero se ne financira nobena družba ali 
projekt.
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Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Dokument s ključnimi informacijami 
bi se moral jasno razločevati od drugih 
oblik tržnih komunikacij. Ta dokument ne 
bi smel biti manj pomemben od drugih
dokumentov.

(14) Dokument s ključnimi informacijami 
bi se moral jasno razločevati in bi moral 
biti ločen od drugih oblik tržnih 
komunikacij. Ta dokument ne bi smel biti 
manj pomemben od drugih dokumentov. 
Mali vlagatelj bi moral navesti, da je 
upošteval dokument s ključnimi 
informacijami.

Or. en

Predlog spremembe 10
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 in prodajalci
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.

Or. en

Obrazložitev

Za posrednike bi morala veljati obveznost, da zagotovijo informacije, na primer glede 
dejanskih stroškov, plačevanja spodbud ali davčne ureditve, ki velja za naložbeni 
produkt. Vse informacije, potrebne za sprejetje informirane odločitve glede vlaganja v 
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nek produkt, bi morale biti navedene v enem samem dokumentu. 

Predlog spremembe 11
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 in 
prodajalci 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.

Or. en

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Povečanje pooblastil in pristojnosti, 
dodeljenih Uniji in nacionalnim 
nadzornim organom, bi bilo treba 
omogočiti z zadostnim številom osebja in 
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ustreznimi finančnimi sredstvi.

Or. en

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Komisija bi morala sprejeti osnutek 
regulativnih tehničnih standardov, ki jih v 
zvezi z metodologijo, na kateri temeljita 
predstavitev tveganja in donosa ter izračun 
stroškov, pripravijo ESMA, EBA in 
EIOPA v skladu s členom 8, in sicer z 
delegiranimi akti v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije in v 
skladu z ustreznimi členi 10 do 14 
uredb (EU) št. 1093/2010, 1094/2010 in 
1095/2010.

(26) Komisija bi morala sprejeti osnutek 
regulativnih tehničnih standardov, ki jih v 
zvezi z metodologijo, na kateri temeljita 
predstavitev tveganja in donosa ter izračun 
stroškov ter , pripravijo ESMA, EBA in 
EIOPA v skladu s členom 8, ter okoljska 
in socialna merila ter merila v zvezi z 
upravljanjem, in sicer z delegiranimi akti v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in v skladu z ustreznimi 
členi 10 do 14 uredb (EU) št. 1093/2010, 
1094/2010 in 1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 14
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 

(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 so se z uvedenimi 
ukrepi izboljšali zaščita in povprečno 
razumevanje malih vlagateljev v zvezi z 
naložbenimi produkti, njihova finančna 
izobrazba in primerljivost produktov. Pri 
tem bi bilo treba tudi preučiti, ali bi bilo 
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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.

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.

Or. en

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 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 prodajalci naložbenih 
produktov, ter enotna pravila o predložitvi 
tega dokumenta malim vlagateljem.

Or. en

Obrazložitev

Za posrednike bi morala veljati obveznost, da zagotovijo informacije, na primer glede 
dejanskih stroškov, plačevanja spodbud ali davčne ureditve, ki velja za naložbeni 
produkt. Vse informacije, potrebne za sprejetje informirane odločitve glede vlaganja v 
nek produkt, bi morale biti navedene v enem samem dokumentu. 

Predlog spremembe 16
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;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 17
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

Predlog spremembe 18
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 19
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. en
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Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) „prodajalec naložbenih produktov”, 
je oseba, ki trži, distribuira ali prodaja 
naložbene produkte malim vlagateljem, 
distributerjem ali osebam, ki delujejo kot 
posredniki za naložbe malih vlagateljev; 

Or. en

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 5

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 po potrebi izpolni 
prodajalec naložbenega produkta.

Or. en

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Postopek potrditve produktov 
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Pred pripravo dokumenta s ključnimi 
informacijami v skladu s členom 5 
proizvajalec produkta oceni združljivost 
naložbenega produkta z interesi malih 
vlagateljev tako, da določi dokumentiran 
postopek potrditve produktov. 
Postopek potrditve produktov zagotavlja, 
da vsak naložbeni produkt izpolnjuje 
potrebe določenega ciljnega trga, ter 
zagotavlja, da je proizvajalec produkta 
opravil oceno vseh verjetnih tveganj, ki so 
pomembna za potrebe določenega ciljnega 
trga. Taka ocena vključuje stresno 
testiranje naložbenega produkta.
Postopek potrditve produktov zagotavlja, 
da se naložbeni produkti, ki so že bili 
prodani, redno pregledujejo, s čimer se 
zagotovi, da je produkt še naprej združljiv 
z interesi malih vlagateljev. 
Postopek potrditve produktov se 
pregleduje letno. Proizvajalec naložbenih 
produktov mora biti vedno sposoben 
ustreznemu pristojnemu organu zagotoviti 
posodobljen in natančen opis narave in 
podrobnosti postopka potrditve produktov. 

Or. en

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

samostojen dokument, ki se jasno razlikuje 
od trženjskega gradiva in ne vsebuje 
trženjskega gradiva ali priporočil za 
vlaganje. 

Or. en

Obrazložitev

Dokumenti s ključnimi informacijami ne smejo vsebovati tržnih sporočil ali priporočil o 
nakupu naložbe, kar pa ni jasno zapisano v predlagani uredbi. Ker še ni gotovo, ali 
bodo morali vse dokumente s ključnimi informacijami pred njihovim razširjanjem 
predhodno odobriti pristojni organi, mora biti ta določba čimbolj natančna. 

Predlog spremembe 24
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 25
Predlog uredbe
Člen 7

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 uporabljajo v delu
države članice, v kateri se naložbeni 
produkt razširja, ali v drugem jeziku, ki ga 
sprejmejo pristojni organi zadevne države 
članice, če se uporablja v delu države 
članice, kjer se naložbeni produkt razširja, 
če pa je dokument napisan v drugem 
jeziku, ga je treba prevesti v enega od teh 
jezikov.
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Or. en

Obrazložitev

Predlagani člen 7 je lahko problematičen: napisan je namreč tako, da omogoča 
predlaganje naložb za male vlagatelje v jeziku, ki ga potrošnik ne razume (dobro).

Predlog spremembe 26
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 identiteta 
proizvajalca naložbenega produkta (ime in 
naslov njegovega sedeža);

Or. en

Predlog spremembe 27
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, vključno s tem, ali je 
produkt naložba ali stava, ter v tem 
primeru navedbo rezultatov, za katere si 
prizadeva, in način njihovega doseganja; 
kot naložba se lahko označijo le produkti, 
katerih nakup neposredno ali posredno 
prispeva k financiranju stroškov ali 
zmanjševanju prihodnjega financiranja 
projekta ali družbe;

Or. en
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Predlog spremembe 28
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

Obrazložitev

See the Article 8 – paragraph 2 – point e as amended

Predlog spremembe 29
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 
krije oz. ne krije shema;

Or. en

Obrazložitev

Zaščita, ki jo zagotavlja odškodnina ali jamstvena shema, je lahko različna: 
odškodninska shema za vlagatelje ščiti potrošnika pred tem, da bi investicijska družba 
izgubila instrument, ne pa pred finančnimi izgubami, ki nastanejo zaradi nestanovitnosti 
temeljnih sredstev ali nesolventnosti izdajateljev temeljnih sredstev. Uredba bi morala 
biti natančnejša, da bi se izognili vsem zlorabam te določbe.

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) pod oddelkom „Kakšna so tveganja in 
kaj lahko pridobim?“ profil tveganja in 
donosa naložbenega produkta, vključno z 
zbirnim kazalnikom tega profila in 

(e) pod oddelkom „Kakšna so tveganja in 
kaj lahko pridobim?“ profil tveganja in 
donosa naložbenega produkta, vključno z 
zbirnim kazalnikom tega profila, izraženim 
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opozorili v zvezi s kakršnimi koli 
posebnimi tveganji, ki jih zbirni kazalnik 
morda ne prikazuje v celoti;

v obliki okvirnih scenarijev prihodnje 
uspešnosti, in opozorili v zvezi s kakršnimi 
koli posebnimi tveganji, ki jih zbirni 
kazalnik morda ne prikazuje v celoti;

Or. en

Obrazložitev

Okvirni scenariji prihodnje uspešnosti so zelo koristno orodje za zagotavljanje 
informacij o tveganju in donosu na razumljiv način in so bolj priporočljivi od kazalnikov 
tveganja, ki temeljijo na prikazu pretekle uspešnosti.

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(g) pod oddelkom z naslovom „Kakšni so 
rezultati v preteklosti?“ uspešnost 
naložbenega produkta v preteklosti, če je to 
relevantno glede na vrsto produkta in 
trajanje beleženja dosežkov. Pretekla 
uspešnost se razkrije le ob ustreznem 
opozorilu, da to ni zanesljiv prikaz 
prihodnje uspešnosti. Kadar se v 
naložbeni strategiji omenja merilo 
uspešnosti, se primerjalna meritev 
uspešnosti objavi skupaj z uspešnostjo 
naložbenega produkta;

Or. en

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Kjer je primerno, prodajalec 
naložbenega produkta navede:
(i) davčna ureditev, ki velja za naložbeni 
produkt v državi članice, kjer prodajalec 
dejavno svetuje glede naložbenega 
produkta ali ga razširja; 
(ii) stroške, povezane z naložbenim 
produktom, kadar je prodajalec 
posrednik; 
(iii) provizije, retrocesije ali druge s 
transakcijo povezane dajatve, ki jih plača 
proizvajalec ali tretja stranka, kot 
določata direktivi 2004/39/ES in 
2002/39/ES.

Or. en

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. 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, predstavitev in podrobnosti o 
drugih informacijah, ki jih lahko 
proizvajalec produkta vključi v dokument s 
ključnimi informacijami iz odstavka 3, ter 
podrobnosti o enotni obliki in enotnem 
simbolu iz odstavka 4. Komisija upošteva 
razlike med naložbenimi produkti in 

5. Komisija je v skladu s členom 23 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, 
ki določajo podrobnosti o predstavitvi in 
vsebini vsakega od elementov informacij iz
odstavkov 2 in 3(a), predstavitev in 
podrobnosti o drugih informacijah, ki jih 
lahko proizvajalec produkta ali prodajalec 
naložbenih produktov vključi v dokument 
s ključnimi informacijami iz odstavka 3, ter 
podrobnosti o enotni obliki in enotnem 
simbolu iz odstavka 4. Komisija upošteva 
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zmožnostmi malih vlagateljev ter tudi 
značilnostmi naložbenih produktov, ki 
malemu vlagatelju omogočajo izbiro med 
različnimi osnovnimi naložbami ali 
drugimi možnostmi, ki jih produkt ponuja, 
tudi kadar se lahko ta izbira opravi v 
različnih obdobjih ali se v prihodnosti 
spremeni.

razlike med naložbenimi produkti in 
zmožnostmi malih vlagateljev ter tudi 
značilnostmi naložbenih produktov, ki 
malemu vlagatelju omogočajo izbiro med 
različnimi osnovnimi naložbami ali 
drugimi možnostmi, ki jih produkt ponuja, 
tudi kadar se lahko ta izbira opravi v 
različnih obdobjih ali se v prihodnosti 
spremeni. Pred sprejetjem delegiranih 
aktov Komisija opravi ustrezno 
preverjanje malih vlagateljev, da zanje 
izbere najprimernejše ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b-a) načel, ki se uporabljajo za okoljske 
ali socialne rezultate ali rezultate s 
področja upravljanja, navedene v točki 
(b)(iii) odstavka 2 tega člena, ter razlike 
med „stavo” in „naložbo”. 

Or. en

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osnutek regulativnih tehničnih standardov 
upošteva različne vrste naložbenih 
produktov. Evropski nadzorni organi 
osnutke regulativnih tehničnih standardov 
predložijo Komisiji do […].

Osnutek regulativnih tehničnih standardov 
upošteva različne vrste naložbenih 
produktov in delo, ki je bil opravljeno na 
podlagi Direktive št. 2009/65/ES, s katero 
je bil uveden dokument s ključnimi 
informacijami za vlagatelje za KNPVP. 
Evropski nadzorni organi osnutke 
regulativnih tehničnih standardov 
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predložijo Komisiji do […].

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija in ESMA sta že opravili veliko dela glede dokumenta s ključnimi 
informacijami za vlagatelje za KNPVP in sta že zbrali podatke v zvezi s potrebami 
potrošnikov. Zato bi bilo treba glede ključnih informacij za vlagatelje pri paketnih 
naložbenih produktih za male vlagatelje zlasti izkoristiti že opravljeno delo. 

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) okoliščinami, pod katerimi je treba 
male vlagatelje obvestiti o revidiranem 
dokumentu s ključnimi informacijami za 
naložbeni produkt, ki ga kupijo.

(d) okoliščinami glede samega produkta 
ali tržnih razmer, pod katerimi je treba 
male vlagatelje obvestiti o revidiranem 
dokumentu s ključnimi informacijami za 
naložbeni produkt, ki ga kupijo.

Or. en

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar proizvajalec naložbenega 
produkta pripravi dokument s ključnimi 
informacijami, ki ni v skladu z zahtevami 
iz členov 6, 7 in 8 ter na katerega se je mali 
vlagatelj zanašal pri sprejetju naložbene 
odločitve, lahko mali vlagatelj od 
proizvajalca naložbenega produkta zahteva 
povrnitev škode za kakršno koli izgubo, ki 
jo je utrpel zaradi uporabe dokumenta s 
ključnimi informacijami.

1. Kadar proizvajalec ali prodajalec 
naložbenega produkta pripravi dokument s 
ključnimi informacijami, ki ni v skladu z 
zahtevami iz členov 6, 7 in 8 ter na 
katerega se je mali vlagatelj zanašal pri 
sprejetju naložbene odločitve, lahko mali 
vlagatelj od proizvajalca ali prodajalca
naložbenega produkta zahteva povrnitev 
škode za kakršno koli izgubo, ki jo je 
utrpel zaradi uporabe dokumenta s 
ključnimi informacijami.
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Or. en

Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če mali vlagatelj dokaže izgubo zaradi 
uporabe informacij iz dokumenta s 
ključnimi informacijami, mora
proizvajalec naložbenega produkta
dokazati, da je bil dokument s ključnimi 
informacijami pripravljen v skladu s 
členi 6, 7 in 8 te uredbe.

2. Če mali vlagatelj dokaže izgubo zaradi 
uporabe informacij iz dokumenta s 
ključnimi informacijami, proizvajalec 
naložbenega produkta ali prodajalec 
naložbenih produktov dokaže, da je bil 
dokument s ključnimi informacijami 
pripravljen v skladu s členi 6, 7 in 8 te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 40
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prodajalec naložbenega produkta 
malemu vlagatelju dokument s ključnimi 
informacijami predloži pravočasno pred 
sklenitvijo transakcije v zvezi z 
naložbenim produktom.

1. Prodajalec naložbenega produkta 
malemu vlagatelju dokument s ključnimi 
informacijami predloži pravočasno pred 
sklenitvijo transakcije v zvezi z 
naložbenim produktom. Ob priporočilu 
naložbe stranki se nemudoma zagotovi 
dokument s ključnimi informacijami.

Or. en

Obrazložitev

Nasveta ali priporočila ne bi smeli dati brez omembe in priprave dokumenta s ključnimi 
informacijami. Odločitve o naložbi se sprejmejo v prvih trenutkih po izdaji priporočila. 
Če se dokument s ključnimi informacijami ne predloži v trenutku priporočila, se njegova 
učinkovitost drastično zmanjša.
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Predlog spremembe 41
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko 
prodajalec naložbenega produkta malemu 
vlagatelju dokument s ključnimi 
informacijami predloži takoj po sklenitvi 
transakcije:

črtano

(a) kadar se mali vlagatelj odloči za 
sklenitev transakcije prek sredstva za 
sporazumevanje na daljavo,
(b) kadar predložitev dokumenta s 
ključnimi informacijami v skladu z 
odstavkom 1 ni mogoča in
(c) kadar je prodajalec naložbenega 
produkta malega vlagatelja s tem dejstvom 
seznanil.

Or. en

Obrazložitev

S to izjemo bi ustvarili pomembno vrzel v uredbi o dokumentih s ključnimi 
informacijami. Ti dokumenti so pomembni za sprejemanje informiranih naložbenih 
odločitev, zato naj ne bi bilo mogoče vlagati brez priložnosti, da se ga prebere. V 
nasprotnem primeru bi lahko prodajalec na banki poklical stranko po telefonu, ji 
predlagal produkt in sprejel naročilo o naložbi, še preden bi imela stranka priložnost 
prebrati dokument s ključnimi informacijami.

Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar se v imenu malega vlagatelja 
izvajajo zaporedne transakcije v zvezi z 
istim naložbenim produktom, in sicer v 
skladu z navodili, ki jih ta vlagatelj 
posreduje prodajalcu naložbenega produkta 
pred prvo transakcijo, obveznost 
predložitve dokumenta s ključnimi 

3. Kadar se v imenu malega vlagatelja
izvajajo zaporedne transakcije v zvezi z 
istim naložbenim produktom, in sicer v 
skladu z navodili, ki jih ta vlagatelj 
posreduje prodajalcu naložbenega produkta 
pred prvo transakcijo, obveznost 
predložitve dokumenta s ključnimi 
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informacijami iz odstavka 1 velja le za 
prvo transakcijo.

informacijami iz odstavka 1 velja le za 
prvo transakcijo, razen če je bil dokument 
s ključnimi informacijami po prvi 
transakciji posodobljen.

Or. en

Obrazložitev

Če je bil dokument s ključnimi informacijami posodobljen, njegovih prvih določb ne bi 
smeli šteti za zadostno podlago za nadaljnje transakcije.

Predlog spremembe 43
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Mali vlagatelj z lastnoročnim ali 
elektronskim podpisom potrdi, da je 
upošteval vsebino dokumenta s ključnimi 
informacijami.

Or. en

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Poglavje II – členi 13a, 13b, 13c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

POGLAVJE IIa
POSREDOVANJE V ZVEZI S 

PRODUKTI
Člen 13a

Pooblastila za posredovanje evropskih 
nadzornih organov

1. V skladu s členom 9(2) Uredbe (EU) št. 
1093/2010, Uredbe (EU) š. 1094/2010 ali 
Uredbe (EU) št. 1095/2010 evropski 
nadzorni organi spremljajo naložbene 
produkte ali finančne instrumente, ki se 
tržijo, razširjajo ali prodajajo v Uniji. 
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Evropski nadzorni organi lahko v 
sodelovanju s pristojnimi organi preučijo 
nove naložbene produkte ali finančne 
instrumente, preden se ti tržijo, razširjajo 
ali prodajajo v Uniji.
2. V skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) št. 
1093/2010, Uredbe (EU) št. 1094/2010 ali 
Uredbe (EU) št. 1095/2010 lahko evropski 
nadzorni organ, če je na podlagi 
utemeljenih razlogov prepričan, da so 
pogoji iz odstavkov 3 in 4 tega člena 
izpolnjeni, začasno prepove ali omeji 
trženje, razširjanje ali prodajo naložbenih 
produktov ali finančnih instrumentov v 
Uniji.
Evropski nadzorni organi lahko določijo, 
v katerih okoliščinah se uporablja 
prepoved ali omejitev oziroma da zanjo 
veljajo izjeme.
3. Evropski nadzorni orgna sprejme sklep 
iz odstavka 2 samo, če so izpolnjeni vsi 
naslednji pogoji:
(a) predlagani ukrep obravnava 
pomembno ogrožanje zaščite vlagateljev 
ali pravilnega delovanja in celovitosti 
finančnih trgov ali stabilnosti celotnega 
finančnega sistema v Uniji ali njegovega 
dela;
(b) regulativne zahteve v skladu z 
zakonodajo Unije, ki veljajo za ustrezni 
naložbeni produkt, finančni instrument 
ali posel, ne obravnavajo te nevarnosti;
(c) pristojni organ ali pristojni organi niso 
sprejeli ukrepov, s katerimi bi odpravili 
nevarnost ali pa pri tem sprejeti ukrepi ne 
zadostujejo za odpravo grožnje.
Če so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem 
pododstavku, lahko evropski nadzorni 
organi uvede prepoved ali omejitev iz 
odstavka 2 kot previdnostni ukrep, preden 
se naložbeni produkt ali finančni 
instrument začne tržiti ali proda 
strankam.
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4. Pri sprejetju ukrepov iz tega člena 
evropski nadzorni organ upošteva, v 
kolikšni meri ukrep:
(a) nima negativnega vpliva na 
učinkovitost finančnih trgov ali na 
vlagatelje, ki bi bil nesorazmeren s 
koristmi ukrepa; ter
(b) ne povzroča tveganja regulativne 
arbitraže.
Če pristojni organ ali pristojni organi 
sprejmejo ukrep iz člena 13b, lahko 
evropski nadzorni organ sprejme kateri 
koli ukrep iz odstavka 2, ne da bi mu bilo 
treba izdati mnenje iz člena 13c.
5. Preden se evropski nadzorni organ 
odloči, da bo sprejel kakršen koli ukrep iz 
tega člena, pristojne organe obvesti o 
predlaganem ukrepu.
6. Preden sprejme odločitev v skladu z 
odstavkom 2, evropski nadzorni organ 
sporoči svojo namero, da bo prepovedal 
ali omejil naložbeni produkt ali finančni 
instrument, razen če se v določenem roku 
opravijo potrebne spremembe lastnosti 
naložbenega produkta ali finančnega 
instrumenta.
7. Vsak evropski nadzorni organ na svoji 
spletni strani objavi obvestilo o odločitvi 
glede sprejetja ukrepov iz tega člena. V 
obvestilu se navedejo podrobnosti o 
prepovedi ali omejitvi in koliko časa po 
objavi obvestila začnejo veljati ukrepi. 
Prepoved ali omejitev velja le za ukrepe, 
sprejete po začetku veljavnosti ukrepov.
8. Ustrezni evropski nadzorni organ 
prepoved ali omejitev iz odstavka 2 
pregleda v ustreznih intervalih in vsaj 
vsake tri mesece. Če se prepoved ali 
omejitev po treh mesecih ne podaljša, 
samodejno preneha veljati.
9. Ukrep, ki ga sprejme evropski nadzorni 
organ v skladu s tem členom, ima 
prednost pred morebitnimi prejšnjimi 
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ukrepi, ki jih je sprejel pristojni organ.
10. Komisija v skladu s členom 23 sprejme 
delegirane akte, v katerih opredeli merila 
in dejavnike, ki jih morajo evropski 
nadzorni organi upoštevati pri določanju, 
kdaj je ogrožena zaščita vlagateljev ali 
pravilno delovanje in celovitost finančnih 
trgov ter stabilnost celotnega finančnega 
sistema v Uniji ali njegovega dela iz 
odstavka 2(a). Ti delegirani akti 
zagotovijo, da lahko evropski nadzorni 
organi po potrebi ukrepajo previdnostno 
in jim ni treba čakati na to, da se bo 
naložbeni produkt ali finančni instrument 
tržil, razširjal ali prodajal, ali na to, da se 
bo zadevna vrsta posla ali prakse začela, 
preden bodo ukrepali.

Člen 13b
Posredovanje pristojnih organov v zvezi s 

produkti
1. Pristojni organi spremljajo naložbene 
produkte ali finančne produkte, ki se 
tržijo, razširjajo ali prodajajo v njihovi 
državi članici ali iz nje, ter lahko 
preučujejo nove naložbene produkte ali 
finančne instrumente, preden se tržijo, 
razširjajo ali prodajajo v zadevni državi 
članici ali iz nje.
2. Pristojni organ lahko v državi članici 
ali iz države članice prepove ali omeji:
(a) trženje, razširjanje ali prodajo 
naložbenih produktov ali finančnih 
instrumentov;
(b) vrsto finančnega posla ali prakse.
3. Pristojni organ lahko sprejme ukrep iz 
odstavka 2, če na podlagi utemeljenih 
razlogov meni, da:
(a) naložbeni produkt, finančni 
instrument ali posel ali praksa vzbuja 
veliko zaskrbljenost glede zaščite 
vlagateljev ali resno ogroža pravilno 
delovanje in celovitost finančnih trgov ali 
stabilnost celotnega finančnega sistema v 
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eni ali več državah članicah ali njenega 
dela, med drugim prek trženja, 
razširjanja, plačevanja ali zagotavljanja 
spodbud, povezanih z naložbenim 
produktom ali finančnim instrumentom;
(b) izvedeni finačni instrument negativno 
vpliva na mehanizme oblikovanja cen na 
osnovnem trgu;
(c) obstoječe pravne zahteve v skladu s 
pravom Unije, ki veljajo za naložbeni 
produkt, finančni instrument ali posel ali 
prakso, ne obravnavajo zadostno tveganj 
iz točke (a), zadevno vprašanje pa se ne bi 
bolje obravnavalo z boljšim nadzorom ali 
uveljavljanjem obstoječih zahtev;
(d) je ukrep sorazmeren ob upoštevanju 
narave ugotovljenih tveganj, strukture 
zadevnih vlagateljev ali udeležencev na 
trgu in verjetnega vpliva ukrepa na 
vlagatelje in udeležence na trgu, ki lahko 
imajo ali uporabljajo finančni instrument 
ali posel oziroma imajo koristi od nje;
(e) se pristojni organ ni dovolj posvetoval 
s pristojnimi organi v drugih državah 
članicah, na katere morda ukrep znatno 
vpliva; ter
(f) ukrep nima diskriminacijskega učinka 
na storitve ali posle, ki se zagotavljajo iz 
druge države članice.
Če so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem 
pododstavku, lahko pristojni organ uvede 
prepoved ali omejitev kot previdnostni 
ukrep, preden se naložbeni produkt ali 
finančni instrument začne tržiti, razširjati 
ali prodajati strankam.
Pristojni organ lahko določi, v katerih 
okoliščinah se uporablja prepoved ali 
omejitev oziroma katere izjeme veljajo 
zanjo.
4. Preden uvede prepoved ali omejitev v
skladu z odstavkom 2, pristojni organ 
sporoči svojo namero, da bo prepovedal 
ali omejil naložbeni produkt ali finančni 
instrument, razen če se v določenem roku 
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opravijo potrebne spremembe lastnosti 
naložbenega produkta ali finančnega 
instrumenta.
5. Pristojni organ ne uvede prepovedi ali 
omejitve v skladu s tem členom, razen če 
najkasneje en mesec pred sprejetjem 
ukrepa pisno ali prek kakšnega drugega 
sredstva, o katerem so se dogovorili, 
obvesti druge udeležene pristojne organe 
in evropske nadzorne organe o 
podrobnostih:
(a) finančnega instrumenta ali posla ali 
prakse, s katero je povezan predlagani 
ukrep;
(b) natančne narave predlagane prepovedi 
ali omejitve in času predvidenega začetka 
njene veljavnosti; ter
(c) dokazov, na katerih temelji njegova 
odločitev in na podlagi katerih meni, da 
so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 3.
6. Če utegneta čas za posvetovanja v 
skladu z odstavkom 3(e), in enomesečni 
rok iz odstavka 5 povzročiti nepopravljivo 
škodo potrošnikom, lahko pristojni organ 
v skladu s tem členom sprejme začasen 
ukrep, ki ne presega treh mesecev. V tem 
primeru pristojni organ nemudoma 
obvesti vse druge organe in evropske 
nadzorne organe o sprejetem ukrepu.
7. Pristojni organ na svoji spletni strani 
objavi obvestilo o odločitvi glede uvedbe 
prepovedi ali omejitve iz odstavka 2. V 
obvestilu so navedene podrobnosti o 
prepovedi ali omejitvi, koliko časa po 
objavi obvestila začnejo veljati ukrepi in 
podrobnosti o dokazih, na podlagi katerih 
pristojni organ meni, da so izpolnjeni vsi 
pogoji iz odstavka 1. Prepoved ali omejitev 
velja le za ukrepe, sprejete po objavi 
obvestila.
8. Pristojni organ prekliče prepoved ali 
omejitev, če pogoji iz odstavka 3 ne veljajo 
več.
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9. Komisija v skladu s členom 23 sprejme 
delegirane akte, v katerih opredeli merila 
in dejavnike, ki jih morajo pristojni 
organi upoštevati pri določanju, kdaj je 
ogrožena zaščita vlagateljev ali pravilno 
delovanje in celovitost finančnih trgov ter 
stabilnost celotnega finančnega sistema v 
Uniji ali njegovega dela iz odstavka 3(a).

Člen 13c
Usklajevalna vloga evropskih nadzornih 
organov
1. Vsi evropski nadzorni organi opravljajo 
vlogo spodbujanja in usklajevanja v zvezi 
z ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni organi 
v skladu s členom 13b. Vsi evropski 
nadzorni organi zlasti zagotavljajo, da so 
ukrepi, ki jih sprejme pristojni organ, 
utemeljeni in sorazmerni ter da pristojni 
organi po potrebi sprejmejo skladen 
pristop.
2. Potem ko evropski nadzorni organ v 
skladu s členom 13b prejme obvestilo o 
katerem koli ukrepu, ki ga je treba sprejeti 
v skladu z navedenim členom, sprejme 
mnenje, ali je prepoved ali omejitev 
utemeljena in sorazmerna. Če evropski 
nadzorni organ meni, da je za obravnavo 
tveganja potreben ukrep drugih pristojnih 
organov, to tudi navede v svojem mnenju.
To mnenje se objavi na spletni strani 
evropskega nadzornega organa.
3. Če pristojni organ predlaga sprejetje 
ukrepov ali sprejme ukrepe, ki so v 
nasprotju z mnenjem, ki ga je evropski 
nadzorni organ sprejel v skladu z 
odstavkom 2, ali v nasprotju s tem 
mnenjem zavrne sprejetje ukrepov, na 
svoji spletni strani takoj objavi obvestilo, v 
katerem v celoti pojasni razloge za tako 
ravnanje.

Or. en
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Obrazložitev

Pooblastila za posredovanje Evropskega bančnega organa (EBA) in Evropskega organa 
za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) bi morala biti ustrezno usklajena s 
poblastili Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), kot je bilo za zdaj 
dogovorjeno v predlogu uredbe (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) 
(MIFIR)).

Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Poglavje II a –člen 13 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13d
Odobritev dokumenta s ključnimi 

informacijami, ki jo podajo pristojni 
organi

1. Proizvajalci naložbenih produktov in 
prodajalci naložbenih produktov o 
dokumentu s ključnimi informaciji 
obvestijo pristojne organe držav članic, v 
katerih se nalžbeni produkt trži, razširja 
ali prodaja.
2. Pristojni organ zagotovi, da je pred 
trženjem, razširjanjem ali prodajo 
naložbenega produkta vsebina, določena v 
dokumentu s ključnimi informacijami, 
skladna z določbami poglavja II te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 46
Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Proizvajalec naložbenega produkta 
vzpostavi ustrezne postopke in ureditve, ki 
zagotavljajo, da mali vlagatelji, ki so 
vložili pritožbo v zvezi z dokumentom s 
ključnimi informacijami, pravočasno in na 
primeren način prejmejo konkreten 

Proizvajalec naložbenega produkta in 
prodajalec naložbenega produkta 
vzpostavita ustrezne postopke in ureditve, 
ki zagotavljajo, da mali vlagatelji, ki so 
vložili pritožbo v zvezi z dokumentom s 
ključnimi informacijami, pravočasno in na 
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odgovor. primeren način prejmejo konkreten 
odgovor.

Or. en

Predlog spremembe 47
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) postopek privede do odločitev, ki niso
zavezujoče;

(a) postopek privede do odločitev, ki so 
lahko zavezujoče za proizvajalca 
naložbenega produkta in prodajalca 
naložbenega produkta;

Or. en

Predlog spremembe 48
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta člen se uporablja za naslednje 
kršitve:

črtano

(a) dokument s ključnimi informacijami 
ni v skladu s členom 6(1) do (3) in 
členom 7;
(b) dokument s ključnimi informacijami 
ne vsebuje informacij, določenih v 
členu 8(1) in (2), ali ni predstavljen v 
skladu s členom 8(4);
(c) tržna komunikacija vsebuje 
informacije v zvezi z naložbenim 
produktom, ki so v nasprotju z 
informacijami iz dokumenta s ključnimi 
informacijami, kar pomeni kršitev 
člena 9;
(d) dokument s ključnimi informacijami 
ni pregledan in revidiran v skladu s 
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členom 10;
(e) dokument s ključnimi informacijami 
ni bil predložen pravočasno v skladu s 
členom 12(1);
(f) dokument s ključnimi informacijami ni 
bil predložen brezplačno v skladu s 
členom 13(1).

Or. en

Obrazložitev

Nobenega razloga ni za določitev seznama kršitev, za katere se bo uporabljal člen 18: 
treba ga je uporabiti vedno, kadar pride do kršitev določb uredbe.

Predlog spremembe 49
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da so 
pristojni organi pooblaščeni za sprejetje 
vsaj naslednjih upravnih ukrepov in 
sankcij:

2. Države članice zagotovijo, da so 
pristojni organi pooblaščeni za sprejetje 
vsaj naslednjih upravnih kazni in drugih
ukrepov:

Or. en

Predlog spremembe 50
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) v primeru pravne osebe upravne 
kazni v višini do 10 % skupnega letnega 
prometa pravne osebe v predhodnem 
poslovnem letu, kar v primeru podružnice 
pomeni skupni letni promet na podlagi 
konsolidiranih računovodskih izkazov 
končnega nadrejenega podjetja v 
predhodnem poslovnem letu;
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Or. en

Obrazložitev

Pri nalaganju upravnih kazni je treba zagotoviti usklajenost z drugimi zakonodajnimi 
predlogi Unije, zlasti s predlogoma direktiv MiFID in UCITS V.

Predlog spremembe 51
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) v primeru fizične osebe upravne 
kazni v višini do 5 000 000 EUR oziroma v 
državah članicah, v katerih euro ni 
uradna valuta, ustrezne vrednosti v 
njihovih nacionalnih valutah na datum 
začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Pri nalaganju upravnih kazni je treba zagotoviti usklajenost z drugimi zakonodajnimi 
predlogi Unije, zlasti s predlogoma direktiv MiFID in KNPVP V.

Predlog spremembe 52
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar pristojni organi naložijo enega ali 
več upravnih ukrepov in sankcij v skladu z 
odstavkom 2, države članice zagotovijo, da 
so pristojni organi pooblaščeni, da 
zadevnemu malemu vlagatelju izdajo 
neposredno sporočilo, v katerem so 
navedene informacije o upravnem ukrepu
ali sankciji in s katerim je mali vlagatelj 
seznanjen, kje lahko vloži pritožbe ali 
odškodninske zahtevke, ali da od 
proizvajalca ali prodajalca naložbenega 
produkta zahtevajo, da izda takšno 
sporočilo.

3. Kadar pristojni organi naložijo eno ali 
več upravnih kazni in drugih ukrepov v 
skladu z odstavkom 2, države članice 
zagotovijo, da so pristojni organi 
pooblaščeni, da zadevnemu malemu 
vlagatelju izdajo neposredno sporočilo, v 
katerem so navedene informacije o upravni 
kazni ali drugem ukrepu in s katerim je 
mali vlagatelj seznanjen, kje lahko vloži 
pritožbe ali odškodninske zahtevke, ali da 
od proizvajalca ali prodajalca naložbenega 
produkta zahtevajo, da izda takšno 
sporočilo.
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Or. en

Predlog spremembe 53
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi uporabljajo upravne 
ukrepe in sankcije iz člena 19(2) ob 
upoštevanju vseh pomembnih okoliščin, 
vključno z:

Pristojni organi uporabljajo upravne kazni 
in druge ukrepe iz člena 19(2) ob 
upoštevanju vseh pomembnih okoliščin, 
vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 54
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) kompenzacijo malim vlagateljem.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi lahko pri uporabi upravnih ukrepov in kazni upoštevajo obstoj postopka 
za kompenzacijo v korist malih vlagateljev.

Predlog spremembe 55
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar pristojni organ razkrije upravne 
ukrepe in sankcije javnosti, o teh upravnih 
ukrepih in sankcijah hkrati obvesti EBA, 
EIOPA in ESMA.

1. Kadar pristojni organ razkrije upravne
kazni in druge ukrepe javnosti, o teh 
upravnih kaznih in drugih ukrepih hkrati 
obvesti EBA, EIOPA in ESMA.

Or. en
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Predlog spremembe 56
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice enkrat letno posredujejo 
EBA, EIOPA in ESMA informacije 
v zbirni obliki o vseh upravnih ukrepih in 
sankcijah, naloženih v skladu s členom 18 
in členom 19(2).

2. Države članice enkrat letno posredujejo 
EBA, EIOPA in ESMA informacije 
v zbirni obliki o vseh upravnih kaznih in 
drugih ukrepih, naloženih v skladu s 
členom 18 in členom 19(2).

Or. en

Predlog spremembe 57
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sankcije in ukrepi, ki se naložijo zaradi 
kršitev iz člena 19(1), se takoj razkrijejo 
javnosti, pri čemer se vključijo vsaj 
informacije o vrsti kršitve te uredbe in 
identiteti odgovornih oseb, razen če bi 
takšno razkritje resno ogrozilo finančne 
trge.

Kazni in drugi ukrepi, ki se naložijo zaradi 
kršitev iz člena 19(1), se takoj razkrijejo 
javnosti, pri čemer se vključijo vsaj 
informacije o vrsti kršitve te uredbe in 
identiteti odgovornih oseb.

Or. en

Obrazložitev

Izjeme v zvezi z objavo kazni bi bilo treba črtati. Kršitve iz člena 19(1) niso te vrste, da 
bi lahko njihova objava resno ogrozila finančne trge. Dokler imena kaznovanih 
izdajateljev ali posrednikov ne bodo objavljena, ne bo odvračalnega učinka, ki bi 
preprečeval nezakonito prakso, in bo izvajanje kršitev vedno prinašalo koristi.

Predlog spremembe 58
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če bi objava povzročila nesorazmerno 
škodo vpletenim stranem, pristojni organi 
sankcije in ukrepe objavijo anonimno.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Izjeme v zvezi z objavo kazni bi bilo treba črtati. Kršitve iz člena 19(1) niso te vrste, da 
bi lahko njihova objava resno ogrozila finančne trge. Dokler imena kaznovanih 
izdajateljev ali posrednikov ne bodo objavljena, ne bo odvračalnega učinka, ki bi 
preprečeval nezakonito prakso, in bo izvajanje kršitev vedno prinašalo koristi.

Predlog spremembe 59
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 8(5), 10(2) in 12(4) se 
Komisiji podeli za obdobje [štirih let] od 
datuma začetka veljavnosti te uredbe.
Prenos pooblastila se samodejno podaljša 
za enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 8(5), 10(2), 12(4), 13a(10) 
in 13b(9) se Komisiji podeli za obdobje 
[štirih let] od datuma začetka veljavnosti te 
uredbe. Prenos pooblastila se samodejno 
podaljša za enako obdobje, razen če 
Evropski parlament ali Svet nasprotuje 
temu podaljšanju najpozneje tri mesece 
pred koncem vsakega obdobja.

Or. en

Predlog spremembe 60
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski parlament ali Svet lahko 
pooblastilo iz členov 8(5), 10(2) in 12(4) 
kadar koli prekliče. Pooblastilo preneha 
veljati s sklepom o preklicu pooblastila.

3. Evropski parlament ali Svet lahko 
pooblastilo iz členov 8(5), 10(2), 12(4), 
13a(10) in 13b(9) kadar koli prekliče.
Pooblastilo preneha veljati s sklepom o 
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Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden.
Preklic ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

preklicu pooblastila. Preklic začne veljati 
dan po objavi sklepa v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši datum, ki je 
v njem naveden. Preklic ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 61
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členi 8(5), 10(2) in 12(4), začne veljati le, 
če mu Evropski parlament in Svet v dveh 
mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga 
prejela v zvezi z navedenim aktom, ne 
nasprotujeta ali če pred iztekom 
navedenega roka oba obvestita Komisijo, 
da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok 
podaljša za [dva meseca].

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členi 8(5), 10(2), 12(4), 13a(10) in 13b(9), 
začne veljati le, če mu Evropski parlament 
in Svet v dveh mesecih od uradnega 
obvestila, ki sta ga prejela v zvezi z 
navedenim aktom, ne nasprotujeta ali če 
pred iztekom navedenega roka oba 
obvestita Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za 
[dva meseca].

Or. en

Predlog spremembe 62
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družbe za upravljanje in investicijske 
družbe iz člena 2(1) in člena 27 
Direktive 2009/65/ES ter prodajalci enot 
KNPVP, kot so opredeljeni v členu 1(2) 
navedene direktive, so oproščeni 
obveznosti iz te uredbe do [UL: prosimo, 
vstavite datum petih let po začetku njene 
veljavnosti].

1. Družbe za upravljanje in investicijske 
družbe iz člena 2(1) in člena 27 
Direktive 2009/65/ES ter prodajalci enot 
KNPVP, kot so opredeljeni v členu 1(2) 
navedene direktive, so oproščeni 
obveznosti iz te uredbe do [UL: prosimo, 
vstavite datum tri leta po začetku njene 
veljavnosti].
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Or. en

Obrazložitev

V številnih državah članicah se od družb za upravljanje v skladu z direktivo o KNPVP 
zahteva, da zaradi nacionalnih določb dokumente s klučnimi informacijami zagotovijo 
tudi za podjeme, ki niso KNPVP. S tem za te produkte velja enaka raven zaščite 
vlagateljev kot za KNPVP. Zaradi tega bi morale določbe uredbe o paketnih naložbenih 
produktih začeti veljati po obdobju treh let.

Predlog spremembe 63
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. UAIS, kot so opredeljeni v členu 
4(1)(b) Direktive 2011/61/EU, in osebe, ki 
prodajajo enote AIS, kot je opredeljeno v 
členu 4(1)(a) te direktive, so izvzete iz 
obveznosti v okviru te uredbe pod 
pogojem, da zagotovijo dokument s 
ključnimi informacijami za vlagatelje po 
nacionalni zakonodaji v skladu s členom 
78 Direktive 2009/65/ES ali z ustreznimi 
določbami nacionalnega prava. 
_______
*UL: vstaviti datum tri leta po dnevu 
začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

V številnih državah članicah se od družb za upravljanje v skladu z direktivo o KNPVP 
zahteva, da zaradi nacionalnih določb dokumente s ključnimi informacijami zagotovijo 
tudi za podjeme, ki niso KNPVP. S tem za te produkte velja enaka raven zaščite 
vlagateljev kot za KNPVP. Zaradi tega bi morale določbe uredbe o paketnih naložbenih 
produktih začeti veljati po obdobju treh let.

Predlog spremembe 64
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Štiri leta po začetku veljavnosti te 
uredbe Komisija to uredbo pregleda.
Pregled vključuje splošni pregled praktične 
uporabe pravil iz te uredbe, pri katerem se 
ustrezno upošteva razvoj na trgu 
naložbenih produktov za male vlagatelje. V 
zvezi s KNPVP, kot so opredeljeni v členu 
1(2) Direktive 2009/65/ES, pregled oceni, 
ali se prehodne ureditve iz člena 24 te 
uredbe podaljšajo oziroma ali se, potem 
ko so bile opredeljene potrebne 
prilagoditve, določbe o ključnih 
informacijah za vlagatelje v Direktivi 
2009/65/ES lahko nadomestijo z 
dokumentom s ključnimi informacijami iz 
te uredbe ali se lahko obravnavajo kot 
enakovredne temu dokumentu. Pri 
pregledu se preuči tudi morebitna razširitev 
področja uporabe te uredbe na druge 
finančne produkte.

1. Štiri leta po začetku veljavnosti te 
uredbe Komisija to uredbo pregleda.
Pregled vključuje splošni pregled praktične 
uporabe pravil iz te uredbe, pri katerem se 
ustrezno upošteva razvoj na trgu 
naložbenih produktov za male vlagatelje. V 
zvezi s finančnimi produkti, za katere 
velja Direktiva 2003/71/ES, pregled oceni, 
ali bi se morala zahteva za povzetek 
prospekta prenehati uporabljati. Pri 
pregledu se preuči tudi morebitna razširitev 
področja uporabe te uredbe na druge 
finančne produkte.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalka odobrava dosedanje delo Evropske komisije, ki se je začelo po zahtevi z 
zasedanja Sveta za ekonomske in finančne zadeve z maja 2007, naj se preuči skladnost 
zakonodaje EU, ki se uporablja za različne vrste naložbenih produktov za male 
vlagatelje. V sporočilu z aprila 2009 o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje 
je Komisija opredelila dve področji nadaljnjega dela: pravila o prodaji in pravila o 
razkrivanju informacij o produktih. Sedanji predlog izhaja iz slednjih, vendar je del 
širšega zakonodajnega svežnja, namenjenega ponovnemu vzpostavljanju zaupanja 
potrošnikov v finančne trge. Predlog gradi na obširni prevetritvi direktive o 
zavarovalnem posredovanju in želi zagotoviti, da bodo imeli potrošniki pri nakupu 
zavarovalnih produktov visoko raven zaščite, želi pa tudi okrepiti funkcijo depozitarja za 
KNPVP. Ukrepi na področju razkrivanja informacij o produktih, predlagani v tej uredbi, 
zlasti dopolnjujejo ukrepe za zaščito vlagateljev v zvezi s storitvami investicijskega 
svetovanja in prodaje, kot so opredeljene v direktivi MIFID in uredbi MIFIR. Pri reviziji 
Direktive o zavarovalnem posredovanju bo posebej obravnavano izboljšanje pravil za 
prodajo naložbenih zavarovalnih produktov.

Poročevalka pa vztraja na nekaterih skrb vzbujajočih vprašanjih v zvezi s sedanjim 
predlogom uredbe Komisije: dokumenti s ključnimi informacijami ne bi smeli biti 
načrtovani predvsem za pomoč proizvajalcem pri prodaji njihovih proizvodov, temveč 
bi morali male vlagatelje informirati ter jim pomagati pri sprejemanju ustreznih 
naložbenih odločitev.

1) Področje uporabe:
Področje uporabe te uredbe ne bi smelo biti omejeno na „paketne” naložbe ali naložbe z 
(delno) neznanim donosom. Vsi varčevalni in naložbeni produkti brez izjeme bi morali 
biti opremljeni z dokumentom s ključnimi informacijami, ki bi bil na voljo potrošnikom. 
To je bistveni pogoj, s katerim bi omogočili, da bi potrošniki pridobili navado, da bi 
vsakokrat, ko bi jim predlagali varčevalne ali naložbene produkte, pogledali v dokument 
s ključnimi informacijami. Področje uporabe bi bilo treba razširiti zlasti na delnice in 
varčevalne produkte na podlagi obrestne mere, vključno z državnimi obveznicami, 
vezanimi vlogami in življenjskimi zavarovanji. To je bistvenega pomena, saj sicer 
obstaja tveganje, da bodo dokumenti s ključnimi informacijami omogočali 
kompleksnejše produkte, ki bodo „nepričakovana posledica”, njihove uvedbe. V svojem 
mnenju o tej uredbi so pri ECB zapisali,  da bi bilo treba zagotoviti enake pogoje za 
različne vrste naložbenih produktov, s čimer bi se izognili regulatorni arbitraži na na 
račun naložbenih produktov, ki jih predlagana uredba ne zajema, na primer 
nekompleksnih finančnih instrumentov.
2) Obdavčenje:

Informacije proizvajalca bi bilo treba dopolniti z informacijami, ki bi jih dodal 
distributer. Lokalna davčna ureditev, ki velja za naložbeni produkt, je nujno potreben 
podatek, ki omogoča primerjavo med naložbenimi produkti. Distributerji se lahko 
razlikujejo tudi glede na stroške, povezane z naložbo. Brez te dodatne informacije 
(davčna ureditev, stroški in plačevanje spodbud) izbira, ki temelji na dokumentih s 
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ključnimi informacijami, ni informirana in potrošnik ne bo mogel primerjati produktov 
ter izbrati tistega, ki je zanj primeren. Ta informacija bi morala biti čimbolj strnjena in 
omejena na največ četrtino dokumenta. 
3) Kazalniki tveganja:

Okvirni scenariji prihodnje uspešnosti, temelječi na večfaktorski analizi (npr. tveganju 
sodelujočih strani), so bolj zaželeni kot kazalniki tveganja, ki temeljijo na prikazu 
pretekle uspešnosti. Mali vlagatelji bi se morali vseeno zavedati možnosti, da v scenariju 
uspešnosti niso zajeta druga tveganja. 

4) Informacije za vlagatelje glede namembnosti sredstev
Informacije o vplivu naložbenega produkta glede na okoljska in socialna merila ter 
merila v zvezi z upravljanjem so bistveni elementi, ki jih mora mali vlagatelj upoštevati, 
ko se odloča glede vlaganja. 

5) Povezava z drugimi uredbami
Zaželjeno je, da bi bil dokument, ki ga zahteva ta predlog, čimbolj usklajen z 
dokumentom s ključnimi informacijami za vlagateljeiz direktive KNPVP. Poročevalka 
sicer ne predlaga odprave izjeme, ki velja za produkte KNPVP glede na nove zahteve, 
temveč njeno skrajšanje (s petih let na tri leta), hkrati pa vztrajanje pri temu, da bi 
moralo delo v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi odražati delo, ki je bilo že 
opravljeno v okviru KNPVP. Poročevalka meni, da bi morali dolgoročno razmisliti o 
tem, ali ne bi kazalo bolje razčleniti zahteve glede dokumentov s ključnimi 
informacijami ter tiste iz direktive o prospektu oz. iz zakonodaje Solventnost II. Vseeno 
pa ne prelaga spremembe člena 3 sedanjega predloga, v skladu s katerim se te zahteve še 
naprej vzporedno uporabljajo. 
Opozoriti je treba, da na razširjanje produktov, ki sodijo pod področje uporabe te 
direktive, lahko vplivajo številna druga besedila. V priloženi tabeli so nakazane nekatere 
od teh povezav. Tudi ta tabela ni izčrpna: v primerih, ko se za male vlagatelje tržijo 
alternativni investicijski skladi v skladu s pogoji iz člena 43 Direktive št. 2011/61EU o 
upraviteljih alternativnih investicijskih skladov, bi recimo veljale zahteve o dokumentih 
s ključnimi informacijami.
6) Ureditev odgovornosti in kazni

Okrepiti bi bilo treba pooblastila evropskih nadzornih organov. Poleg tega bi bilo treba 
črtati izjeme v zvezi z objavo kazni. Kršitve zahtev iz te uredbe niso te vrste, da bi lahko 
njihova objava resno ogrozila finančne trge. Dokler imena kaznovanih izdajateljev ali 
posrednikov ne bodo objavljena, ne bo zadostnega odvračalnega učinka, ki bi 
preprečeval nezakonito prakso, in bo izvajanje kršitev vedno prinašalo koristi. Vsaka 
kršitev uredbe bi morala biti kazniva, izčrpen seznam pa ni potreben. In končno, pri 
odločanju o kaznih se lahko upoštevajo obstoječe odškodninske sheme za vlagatelje.
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IMD revision proposal
introduces MIFID-inspired 
conduct of business rules 
for insurance-based PRIPs

Pensions
(IORP Directive)

IMD
Proposal for revision aims to 

improve transparency in selling
practices for all insurance 

products

MIFID
MIFID covers sales rules for investment products.

Proposed new Recital 26, Art 1(3) imply extension to PRIPs
currently outside MIFID scope but NB Annex I(C) not 

extended (eg to structured deposits)

MAD
would cover some 
PRIPs eg UCITs

in the form of ETFs

UCITS
UCITs legislation governs product 

requirements as well as sales regime. 
UCITs V proposal made at same time as PRIPs
proposal but covers other issues (depositary, 

remuneration, sanctions). UCITS VI
expected in 2013

PRIPs
PRIPs proposal defines scope of 

PRIPs and lay down provisions for pre-sale 
disclosure document (“KID”)

MIFID would cover conduct of business 
+ distribution rules for non-insurance 

PRIPs eg structured deposits and UCITs

UCITs would fall in the definition of 
PRIPs.  UCITs KIID is model for PRIPS 
KID. UCITS exempt from KID for 5 yrs.

Pension funds excluded from 
scope of MIFID. Pension rights

are not financial instruments
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PRIPS proposal includes ‘3rd pillar’
pensions products in scope of PRIPs
but excludes occupational pensions

Solvency II
(S2): Article 185 contains 
a KIID-type requirement 

for life insurance

PD
(Prospectus Directive)

would cover some 
PRIPs

KID is additional
to PD requirements
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Texts

Links

◄Insurance              Securities►

DGS/ICS
Question of eg coverage of

structured deposits in 
scope of DGS

Source: ECON secretariat


