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Skäl 6 ska lyda som följer:
(6)

Eftersom Esma i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1095/20101 har till uppgift att övervaka och bedöma marknadsutvecklingen på de
områden där det har behörighet, är det lämpligt och nödvändigt att öka kunskapen om
Esma genom att utöka Esmas befintliga databaser till att innefatta alla AIF-förvaltare
och förvaltningsbolag för fondföretag, de medlemsstater där de tillhandahåller tjänster
samt alla AIF-fonder och fondföretag som dessa AIF-förvaltare och förvaltningsbolag
för fondföretag förvaltar och marknadsför, och alla medlemsstater där dessa företag för
kollektiva investeringar marknadsförs. För att Esma ska kunna upprätthålla den
centrala databasen med uppdaterad information bör de behöriga myndigheterna för
detta ändamål till Esma översända information om underrättelser, skriftliga
anmälningar och information som de har tagit emot enligt direktiven 2009/65/EG och
2011/61/EU när det gäller gränsöverskridande verksamhet samt översända
information om alla ändringar som bör återspeglas i databasen. Alla överföringar av
handlingar i samband med anmälningar mellan behöriga myndigheter bör ske genom
en anmälningsportal som ska inrättas av Esma.
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av
en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av
beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG) EUT L 331,
15.12.2010, s. 84).
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Skälen 7a, 7b och 7c ska införas:
(7a) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/20141 ska
förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b i direktiv 2009/65/EG,
investeringsbolag som avses i artikel 27 i det direktivet och personer som ger råd om
eller säljer andelar i fondföretag som avses i artikel 1.2 i det direktivet, undantas från
skyldigheterna enligt förordning (EU) nr 1286/2014 till och med den 31 december
2019. I förordning (EU) nr 1286/2014 fastställs också att kommissionen ska se över
denna förordning senast den 31 december 2018 för att bland annat bedöma om detta
övergångsundantag bör förlängas eller om bestämmelserna om basfakta för
investerare i direktiv 2009/65/EG efter kartläggning av eventuella nödvändiga
justeringar bör ersättas eller anses likvärdiga med faktabladet enligt förordning (EU)
nr 1286/2014.
(7b) För att kommissionen ska kunna genomföra översynen i enlighet med förordning
(EU) nr 1286/2014 enligt vad Europaparlamentet och rådet ursprungligen fastställt,
bör tidsfristen för översynen förlängas med 12 månader. Europaparlamentets
ansvariga utskott bör stödja kommissionens översyn genom att anordna en
utfrågning på temat med berörda parter som företräder näringslivs- och
konsumentintressen.
(7c) För att undvika att investerare får två olika handlingar i förväg, det vill säga
fondföretagens faktablad och ett faktablad för Priip-produkter, för samma
investeringsfond medan de rättsakter som är en följd av kommissionens översyn i
enlighet med förordning (EU) nr 1286/2014 antas och genomförs, bör
övergångsundantaget från skyldigheterna enligt förordning (EU) nr 1286/2014 för
förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b i direktiv 2009/65/EG,
investeringsbolag som avses i artikel 27 i detta direktiv och personer som ger råd om
eller säljer andelar i fondföretag enligt artikel 1.2 i detta direktiv, förlängas med
24 månader. Utan att det påverkar denna förlängning bör alla berörda institutioner
och tillsynsmyndigheter sträva efter att agera så snabbt som möjligt för att underlätta
avslutandet av detta övergångsundantag.
Artikel 10 b ska lyda som följer:
b)

alla fondföretag som marknadsförs i en annan medlemsstat, deras förvaltningsbolag
och en förteckning över de medlemsstater där de marknadsförs.

(Dessa ändringsförslag antogs i utskottet men ingick inte i den text som skickades till
översättningsenheterna.)
(Berör samtliga språkversioner.)
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad
för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare
(Priip-produkter) (EUT L 352 9.12.2014, sp. 1).
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