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KRATKA OBRAZLOŽITEV

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.

Komisija torej pravilno ugotavlja, da je treba na ravni Unije 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.

S stališča varstva potrošnikov je treba predvsem ugotoviti, da je področje naložbenih 
produktov za mnoge zelo zapleteno in je zato varstvo potrebno. Ljudje se praviloma zavedajo 
posledic te odločitve, poiščejo informacije in si pustijo svetovati. 

Možnosti potrošnikov, da po potrebi ob pomoči nepristranskega svetovalca uveljavljajo svoj 
posebni položaj z individualnimi določili v pogodbi z naložbenim skladom, ne smejo 
omejevati pretirana pravila na evropski ravni, zlasti ker so čezmejni učinki omejeni.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

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 

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

proizvajalci naložbenih produktov in 
posredniki, ter enotna pravila o predložitvi 
tega dokumenta malim vlagateljem.

Or. en

Obrazložitev

Od posrednikov bi morali zahtevati, da zagotovijo informacije o dejanskih stroških, svojem 
plačilu in davčnem režimu za naložbene produkte. Vse informacije, ki so potrebne za 
informirano odločitev o naložbi v produkt, bi morale biti dostopne prek enotnega dokumenta. 
Potrošniki bi morali imeti obveznost, da preučijo dokument s ključnimi informacijami in še en 
dokument, da bi bile informacije razkrite, kot določa direktiva MiFID ali Direktiva o 
zavarovalnem posredovanju (IMD),

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 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;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe te uredbe ne bi smelo biti omejeno na „paketne“ naložbene produkte ali 
naložbe z (delno) neznanim donosom. Vsi varčevalni in naložbeni produkti brez izjeme bi 
morali biti opremljeni z dokumentom s ključnimi informacijami (dokument KID), ki bi bil na 
voljo potrošnikom.  To je bistveni pogoj, s katerim bi potrošnikom omogočili pridobiti 
navado, da bi vsakokrat, ko bi jim predlagali varčevalne ali naložbene produkte, pogledali v 
dokument KID. 
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vezane vloge, potrdila o vlogi in obveznice bi morale biti zajete v področje uporabe. Če je 
namen zakonodaje pomagati potrošnikom primerjati tveganja in koristi različnih vrst 
varčevanja in naložb, bi moral biti dokument KID na razpolago za čisto vse. Nekateri 
strukturirani produkti se na primer predlagajo potrošnikom kot nadomestna možnost za 
bančne depozite; dokument KID bi bil na razpolago za strukturirane produkte, a težko bi ga 
bilo primerjati z bančnim depozitom, kjer se ta dokument ne zahteva.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

 Namen zakonodaje je pomagati potrošnikom primerjati tveganja in koristi različnih vrst 
varčevanja in naložb, prav za vsako od njih bi moral biti na voljo dokument KID. 



PE502.121v02-00 6/18 PA\923326SL.doc

SL

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 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

To ostaja pomembno za lažje razumevanje tveganj in verjetnega izida njihovih poklicnih 
pokojnin. Vedeti morajo tudi, katerim finančnim tveganjem so že izpostavljeni, da bi lahko 
razpršili varčevalne in naložbene produkte. V ta namen so potrebne informacije o poklicnih 
pokojninah za ustrezno razpršitev tveganja in za pravilno oceno, kaj lahko potrošniki 
resnično pričakujejo kot nadomestilo za zmanjšanje dohodka ob upokojitvi.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 4 – 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 trži 
malim vlagateljem, ne glede na njegovo
pravno obliko;

Or. en

Obrazložitev

Kot je navedeno v členu 2 (a) – (d), ne bi smeli omejiti področja uporabe te uredbe na 
„paketne“ naložbe, če je vlagatelj izpostavljen nihanju sredstev, ki mu niso neposredno na 
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razpolago za nakup.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 4 – 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

Obrazložitev

Prodajalec naložbenega produkta v predlogu uredbe ni opredeljen. Prodaja je preozek 
pojem, saj nekateri posredniki ne „prodajajo“ naložbenega produkta, ampak vzpostavijo stik 
med potrošnikom in proizvajalcem (npr. zavarovalno podjetje). 

Predlog spremembe 8

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 pa skupaj s prospektom, če se ta
objavi, objavi vsaj na svojem spletnem 
mestu še pred začetkom prodaje 
naložbenega produkta malim vlagateljem.
Dokument s ključnimi informacijami 
distributer po potrebi dopolni.

Or. en
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Obrazložitev

Poročevalec meni, da bi moral biti povsod, kjer se prospekt objavi in je malim vlagateljem na 
voljo, na razpolago tudi dokument KID – vsaj del, ki zadeva proizvajalca. Prikladneje bi bilo, 
da so vsi dokumenti KID lahko dostopni na uradni spletni strani nadzornega organa. 
Poročevalec podpira splošno dolžnost proizvajalca, da sestavi dokument KID. Proizvajalčeve 
informacije pa bi morale biti dopolnjene z informacijami, ki jih doda distributer.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Dokument KID naj ne bi vseboval tržnih sporočil ali priporočil o nakupu naložbe, a to ni 
jasno ubesedeno v predlogu uredbe. Ker ni jasno, ali bo za vse dokumente KID pred njihovim 
razširjanjem potrebno predhodno soglasje pristojnega organa, mora biti ta določba kolikor je 
mogoče natančna.

Predlog spremembe 10

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

Obrazložitev

Poročevalec meni, da je bistveno, da je dokument KID razumljiv javnosti, na katero se obrača 
posrednik. V zvezi s tem utegne biti predlagani člen 7 vprašljiv: glede na njegovo besedilo se 
ta dokument lahko ponudi malemu vlagatelju v jeziku, ki ga potrošnik (ne) dobro razume. 

Predlog spremembe 11

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 
zadevnega naložbenega produkta, tveganji
in stroški pri vlaganju vanj. Priporočeno je, 
da dokument preberete, da lahko sprejmete 
informirano odločitev o tem, ali boste 
vlagali.“

Or. en

Obrazložitev

Vprašanje stroškov je pomembno merilo za izbiro naložbenega produkta. Ker izjava pod 
naslovom dokument KID pomembno vpliva na osveščenost potrošnika, je treba v tej izjavi 
omeniti stroške. 

Predlog spremembe 12

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) scenariji uspešnosti, če je to 
pomembno glede na vrsto produkta; če se 
scenariji uspešnosti razkrijejo, mora 
dokument s ključnimi informacijami 
navesti najslabši možen potek; drugi 
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razkriti scenarij mora biti verjeten;

Or. en

Obrazložitev

Strukturirani produkti so pogosto zasnovani tako, da ponujajo možnost visokih, a nerealnih 
donosov. Če so objavljeni trije scenariji, ni pa navedena verjetnost uresničitve vsakega izmed 
njih, potrošnik domneva, da je vsak od njih enako verjeten. Poleg tega ta predstavitev 
izkorišča kognitivno pristranskost, t.j. težnjo po precenjevanju ugodnih ali prijetnih izidov. 
Zato je pri objavi scenarijev uspešnosti treba upoštevati verjetnost njihove uresničitve.

Predlog spremembe 13

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, katera 
tveganja shema pokriva in katerih ne;

Or. en

Obrazložitev

Varstvo, ki ga zagotavlja odškodninska ali jamstvena shema, je lahko različnih vrst; 
odškodninska shema za vlagatelje ščiti potrošnika za primer, da investicijska družba izgubi 
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 zlorabam te določbe.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 

(f) pod oddelkom z naslovom „Kakšni so 
stroški?“ vse stroške, povezane z naložbo v 
naložbeni produkt, vključno z 
neposrednimi in posrednimi stroški, ki jih 
ima vlagatelj, ter zbirnimi kazalniki teh 
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stroškov; stroškov;

Or. en

Obrazložitev

Stroške je treba razkriti, pa naj gre za neposredne (npr. pristopnine ali letne stroške 
upravljanja) ali posredne (npr. stroške strukture, vključene v strukturirani produkt.). Delež 
skupnih stroškov, ki ga sedaj uporabljajo izdajatelji KNPVP, ne zajema vseh stroškov 
KNPVP. Stroški, ki jih navajajo proizvajalci, bi morali biti predstavljeni kot maksimalni 
stroški, in stroški, ki se bodo dejansko izplačali vlagateljem, je treba izboljšati v 
distributorjevem delu dokumenta KID. Potrošnike je treba obvestiti o resnični vrednosti 
njihovega strukturiranega dela (dela, ki vsebuje izvedene finančne instrumente) 
strukturiranega produkta. 

Predlog spremembe 15

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; Uspešnost v 
preteklosti se ne razkrije brez ustreznega 
opozorila, da ni zanesljiv pokazatelj 
prihodnje uspešnosti. Kadar se v 
naložbeni strategiji omenja merilo 
uspešnosti, se primerjalna meritev 
uspešnosti objavi skupaj z uspešnostjo 
naložbenega produkta.

Or. en

Obrazložitev

Uspešnost v preteklosti lahko zavede. Produkt, ki je imel velik donos v obdobju „balona“, je 
potencialno zavajajoč. Uspešnost v preteklosti se lahko razkrije z ustreznim in učinkovitim 
opozorilom, da ni pokazatelj, kako uspešna bo naložba v prihodnosti. Proizvajalci ne morejo 
prosto določati, katero obdobje bodo upoštevali pri objavi uspešnosti v preteklosti, sicer bodo 
izbrali zase najugodnejše obdobje in to izključi vsakršno harmonizacijo. Ta vidik bi bilo treba 
določiti z delegiranimi akti.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če je to primerno, posrednik navede: 
(a) stroške, povezane z naložbenim 
produktom, če je posrednik;
(b) 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;
(c) davčna ureditev, ki velja za naložbeni 
produkt v državi članici, kjer prodajalec 
dejavno svetuje glede naložbenega 
produkta ali ga razširja.

Or. en

Obrazložitev

Kot je rečeno v členu 5, ne bi smel samo proizvajalec nositi odgovornosti za sestavo 
dokumenta KID, tudi distributor bi moral dopolniti proizvajalčev del.

Predlog spremembe 17

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 
zmožnostmi malih vlagateljev ter tudi 

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 
zmožnostmi malih vlagateljev ter tudi 
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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. 

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. Komisija pred sprejetjem 
delegiranih aktov izvede testiranje 
potrošnikov, da bi izbrala za potrošnike 
najprimernejše ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Med pripravo uredbe Komisije o ključnih informacijah za vlagatelje za KNPVP je bilo 
izvedeno obsežno testiranje z resničnimi potrošniki pred sprejetjem končnega besedila te 
uredbe. Pri oblikovanju dokumenta KID bi bilo treba privzeti isto metodologijo. Testiranje 
učinkovitega vpliva načrtovanega dokumenta KID o potrošnikih je bistveno za njegov uspeh, 
zlasti pri oblikovanju opisa razkritja tveganja.

Predlog spremembe 18

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. Evropski nadzorni organi 
izvedejo testiranje potrošnikov, da bi 
določili najboljšo metodologijo in izračun 
iz točk (a) in (b) za male vlagatelje.
Evropski nadzorni organi osnutke 
regulativnih tehničnih standardov 
predložijo Komisiji do […].

Or. en

Obrazložitev

Med pripravo uredbe Komisije o ključnih informacijah za vlagatelje za KNPVP je bilo 
izvedeno obsežno testiranje z resničnimi potrošniki pred sprejetjem končnega besedila te 
uredbe. Pri oblikovanju dokumenta KID bi bilo treba privzeti isto metodologijo. Testiranje 
učinkovitega vpliva načrtovanega dokumenta KID o potrošnikih je bistveno za njegov uspeh, 
zlasti pri oblikovanju opisa razkritja tveganja.
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Predlog spremembe 19

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 in da so 
bile informacije iz dokumenta s ključnimi 
informacijami napačne in zavajajoče, 
mora proizvajalec naložbenega produkta 
dokazati, da je bil dokument s ključnimi 
informacijami pripravljen v skladu s 
členi 6, 7 in 8 te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Potrošnik v glavnem ne more dokazati, da je izguba dejansko nastala zaradi dokumenta KID, 
ki ni v skladu s pravili. Če potrošnikova odločitev za naložbo temelji na dokumentu KID in če 
so informacije v njem napačne ali zavajajoče, mora dokazno breme nositi tisti, ki objavi 
napačne ali zavajajoče informacije. To pomeni, da izdajatelj ne bo obvezan nadomestiti 
izgube, če lahko dokaže, da izguba ni posledica uporabe informacij iz dokumenta KID.

Predlog spremembe 20

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. Ko se stranki 
priporoči ali svetuje naložba, se mu 
nemudoma zagotovi dokument s ključnimi 
informacijami.

Or. en

Obrazložitev

Glede vprašanja, kdaj mora posrednik dostaviti dokument s ključnimi informacijami, 
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predlagani prvi odstavek člena 12 ne obravnava dejstva, da se nasvet ali priporočilo pogosto 
izvedeta ločeno od transakcije. Nasvet ali priporočilo se ne smeta dati brez navedbe in 
dobave dokumenta KID. Znano je, da se odločitev o naložbi sprejme v prvih trenutkih po 
izdaji priporočila. To je ena od prvih lekcij, ki jo dobijo vsi prodajalci. Če dokument KID ni 
dostavljen hkrati s priporočilom, bo njegova učinkovitost znatno manjša.

Predlog spremembe 21

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
Poročevalec je zaskrbljen, da je predlagana izjema za dostavo dokumenta s ključnimi 
informacijami pred transakcijo, ko se transakcija izvaja s komunikacijo na daljavo. S to 
izjemo se ustvari velika zanka v uredbi o dokumentih KID. Ti dokumenti so pomembni za 
sprejemanje informiranih naložbenih odločitev, zato ne bi smelo biti mogoče vlagati brez 
priložnosti, da se ga prebere. Če se ta dokument prebere po naložbi, stranka ni zavarovana, 
razen če ta uredba določa pravico do odstopa.
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Predlog spremembe 22

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 
informacijami iz odstavka 1 velja le za 
prvo transakcijo.

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 
informacijami iz odstavka 1 velja le za 
prvo transakcijo, razen če je bil dokument 
s ključnimi informacijami po prvi 
transakciji posodobljen ali je preteklo več 
kot šest mesecev od prve transakcije.

Or. en

Obrazložitev

Če je minilo mnogo časa od predložitve dokumenta KID ali odkar je bil posodobljen, njegove 
prve predložitve ne bi smeli šteti za zadostno podlago za nadaljnje transakcije.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prodajalec naložbenega produkta malim 
vlagateljem brezplačno predloži dokument 
s ključnimi informacijami. 

1. Prodajalec naložbenega produkta malim 
vlagateljem brezplačno predloži dokument 
s ključnimi informacijami. Ta oseba mora 
biti zmožna dokazati, da je bil predložen 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z določbami te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

V mnogih primerih, predloženih v dansko shemo alternativnega reševanja sporov, ni jasno, 
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ali je bil predložen dokument, enakovreden dokumentu KID (ključne informacije za vlagatelje 
za KNPVP ali danski enakovreden dokument za druge naložbene produkte). Zato je 
pomembno, da mora posrednik nositi dokazno breme, da je bil dokument KID zagotovljen v 
skladu z določbami uredbe.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vendar, kadar se dokument s ključnimi 
informacijami predloži na trajnem nosilcu 
podatkov, ki ni papir, ali prek spletnega 
mesta, se malim vlagateljem na zahtevo 
brezplačno zagotovi izvod v tiskani obliki. 

3. Vendar, kadar se dokument s ključnimi 
informacijami predloži na trajnem nosilcu 
podatkov, ki ni papir, ali prek spletnega 
mesta, se malim vlagateljem na zahtevo 
brezplačno zagotovi izvod v tiskani obliki. 
Izvod v tiskani obliki se brezplačno 
predloži tudi, če se naložbeno priporočilo 
ali posredniška storitev opravi osebno (z 
osebnim stikom).

Or. en

Obrazložitev

Kot določa člen 12.1, mora biti dokument KID predložen pravočasno pred sklenitvijo 
transakcije v zvezi z naložbenim produktom (glej člen 12.1). Ko se naložbeno priporočilo 
opravi osebno (z osebnim stikom) ali če je naročilo za naložbo dano osebno, npr. pri 
bančnem okencu ali v prostorih posrednika, je treba ta dokument zagotoviti v tiskani obliki.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 22 

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.

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.

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

Or. en

Obrazložitev

Izjeme v zvezi z objavo sankcij bi bilo treba črtati. Kršitve, navedene v členu 19(1), niso 
takšne, da bi njihova objava lahko resno ogrozila finančne trge. Dokler imena kaznovanih 
izdajateljev ali posrednikov ne bodo objavljena, ne bo dosežen odvračalni učinek, ki bi 
preprečeval nezakonito prakso, in bo nezakonita praksa vedno prinašala koristi.


