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Bod odůvodnění 6 by měl znít takto:

(6) Jelikož orgán ESMA by v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1095/20101 měl sledovat a posuzovat tržní vývoj v oblasti své působnosti, je 
vhodné a nezbytné zvýšit úroveň znalostí orgánu ESMA rozšířením stávajících 
databází orgánu ESMA tak, aby zahrnovaly všechny správce alternativních 
investičních fondů a správcovské společnosti SKIPCP, členské státy, v nichž 
poskytují služby, a všechny alternativní investiční fondy a SKIPCP, které uvedení 
správci alternativních investičních fondů a uvedené správcovské společnosti 
SKIPCP spravují a nabízejí, jakož i všechny členské státy, v nichž jsou tyto subjekty 
kolektivního investování nabízeny. Za tímto účelem, tj. aby mohl orgán ESMA vést 
centrální databázi obsahující aktualizované informace, by měly příslušné orgány 
předávat orgánu ESMA informace o oznámeních a oznamovacích dopisech 
a informace, které obdržely podle směrnic 2009/65/ES a 2011/61/EU ve vztahu 
k přeshraničním činnostem, stejně jako informace o každé změně, která by se měla 
projevit v databázi. Veškeré předávání dokumentů mezi příslušnými orgány v 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 
24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí 
Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
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souvislosti s oznámeními by se mělo uskutečňovat prostřednictvím oznamovacího 
portálu, který zřídí orgán ESMA. 

Vkládají se body odůvodnění 7a, 7b a 7c:

(7a) V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/20141 
správcovské společnosti ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES, 
investiční společnosti uvedené v článku 27 této směrnice a osoby poskytující 
poradenství o podílových jednotkách SKIPCP uvedených v čl. 1 odst. 2 této 
směrnice nebo tyto jednotky prodávající jsou osvobozeny od povinností uvedených 
v nařízení (EU) č. 1286/2014 do 31. prosince 2019. Nařízení (EU) č. 1286/2014 
také stanoví, že Komise provede do 31. prosince 2018 přezkum tohoto nařízení s 
cílem posoudit mimo jiné to, zda by toto dočasné osvobození mělo být prodlouženo, 
nebo pokud dojde ke zjištění jakýchkoli nezbytných úprav, zda by ustanovení o 
klíčových informacích pro investory ve směrnici 2009/65/ES měla být nahrazena 
ustanoveními o sděleních klíčových informací podle nařízení (EU) č. 1286/2014 
nebo považována za rovnocenná těmto ustanovením.

(7b) Aby Komise mohla provést přezkum v souladu s nařízením (EU) č. 1286/2014 tak, 
jak původně stanovily Evropský parlament a Rada, měla by být lhůta pro tento 
přezkum prodloužena o 12 měsíců. Příslušný výbor Evropského parlamentu by měl 
podpořit proces přezkumu vedeného Komisí tím, že uspořádá slyšení k této 
problematice se zúčastněnými stranami zastupujícími zájmy odvětví a spotřebitelů.

(7c) Aby investoři nedostávali dva rozdílné dokumenty předcházející zveřejnění, 
zejména SKIPCP KIID a KID pro retailové investiční produkty a pojistné produkty 
s investiční složkou, pro stejný investiční fond, zatímco jsou přijímány a prováděny 
legislativní akty vyplývající z přezkumu provedeného Komisí v souladu s nařízením 
(EU) č. 1286/2014, měla by být přechodná výjimka z povinností podle nařízení 
(EU) č. 1286/2014 pro správcovské společnosti tak, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 
1 písm. b) směrnice 2009/65/ES, investiční společnosti tak, jak jsou uvedeny v 
článku 27 této směrnice, a osoby poskytující poradenství o podílových jednotkách 
SKIPCP uvedených v čl. 1 odst. 2 této směrnice prodloužena o 24 měsíců. Aniž je 
dotčeno toto prodloužení, měly by všechny dotčené instituce a orgány dohledu 
usilovat o co nejrychlejší kroky, aby se usnadnilo ukončení platnosti této 
přechodné výjimky. 

V článku 10 by písmeno b) mělo znít takto:

b) všech SKIPCP, které jsou nabízeny v jiném členském státě, jejich správcovských 
společností a se seznamem členských států, v nichž jsou nabízeny.

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 
26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných 
retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou 
(Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).
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(Tyto pozměňovací návrhy byly přijaty ve výboru, nebyly však součástí textu zaslaného 
překladatelským oddělením.)

(Týká se všech jazykových znění).


