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B8-0974/2016 

Rezolucija Europskog parlamenta o Delegiranoj uredbi Komisije od 30. lipnja 2016. o 

dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s 

ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i 

investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih 

standarda u vezi s prikazom, sadržajem, pregledom i revizijom dokumenata s ključnim 

informacijama te uvjetima za ispunjavanje zahtjeva za dostavu tih dokumenta 

(C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2016)03999), 

– uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o 

dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male 

ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi), a posebno njezin članak 8. 

stavak 5., članak 10. stavak 2. i članak 13. stavak 5., 

– uzimajući u obzir članak 13. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća 

od 24. studenog 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog 

tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage 

Odluka Komisije 2009/78/EZ, Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i 

Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko 

nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 

716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ, te 

Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o 

osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne 

papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage 

Odluke Komisije 2009/77/EZ, 

– uzimajući u obzir nacrt regulatornog tehničkog standarda (RTS) koji je 6. travnja 2016. 

podnio Zajednički odbor europskih nadzornih tijela u skladu s člancima 10. i 56. uredbi 

(EU) 1093/2010, 1094/2010 i 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, 

– uzimajući u obzir pismo koje je najavljeno Komisiji i koje joj je predsjednik Odbora za 

ekonomsku i monetarnu politiku poslao 30. lipnja 2016. te pismo koje je predsjednik 

Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku poslao 12. srpnja 2016., 

– uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, 

– uzimajući u obzir članak 105. stavak 3. Poslovnika, 

A. budući da je ključno da informacije o investicijskim proizvodima namijenjene 

potrošačima budu usporedive u svrhu promicanja ravnopravnih uvjeta na tržištu bez 

obzira na to koji ih financijski posrednik proizvodi ili stavlja na tržište; 
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B. budući da bi uklanjanje kreditnog rizika iz izračuna kategorizacije rizika proizvoda 

osiguranja ulagatelje moglo dovesti u zabludu; 

C. budući da je još potrebno pojasniti kako se tretiraju proizvodi s više opcija, osobito u 

pogledu izričitog izuzeća koje je odobreno fondovima UCITS u skladu s Uredbom (EU) 

br. 1286/2014; 

D. budući da u delegiranom aktu koji je Komisija donijela postoje nedostatci u pogledu 

metodologije izračuna scenarija uspješnosti za budućnost te da stoga nije ispunjen 

zahtjev iz Uredbe (EU) br. 1286/2014 o pružanju informacija koje su „točne, korektne, 

jasne i [...] ne dovode u zabludu” te da, posebice, za neke PRIIP-ove, čak i u slučaju 

nepovoljnog scenarija i proizvoda koji su u pravilu dovodili do gubitaka tijekom 

preporučenog minimalnog razdoblja držanja, ulagateljima nije naznačeno da bi mogli 

izgubiti novac; 

E. budući da se zbog toga što Delegirana uredba ne sadržava detaljne smjernice o 

„upozorenju o razumijevanju” javlja ozbiljan rizik nedosljedne primjene tog elementa u 

dokumentima s ključnim informacijama na cijelom jedinstvenom tržištu; 

F. budući da Parlament i dalje smatra da je kao dodatni mandat regulatornog tehničkog 

standarda potrebno dodatno standardizirati kada će se koristiti „upozorenje o 

razumijevanju”; 

G. budući da postoji opasnost da će pravila utvrđena u Delegiranoj uredbi, ako ostanu 

nepromijenjena, biti protivna duhu i cilju zakonodavnog akta, a to je pružanje jasnih, 

usporedivih i razumljivih informacija o PRIIP-ovima koje male ulagatelje neće dovoditi 

u zabludu; 

H. budući da je u pismu koje je 30. lipnja 2016. predsjednik Odbora za ekonomsku i 

monetarnu politiku poslao Komisiji pregovarački tim Parlamenta zatražio od Komisije 

da razmotri postoji li potreba da se provedba Uredbe (EU) br. 1286/2014 odgodi; 

1. ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije; 

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da 

Delegirana uredba ne može stupiti na snagu; 

3. traži od Komisije da podnese novi delegirani akt u kojem će se pozabaviti gore 

navedenim primjedbama;  

4. poziva Komisiju da razmotri izradu prijedloga kojim bi se odgodio datum primjene 

Uredbe (EU) br. 1286/2014 kako bi se zajamčila nesmetana provedba zahtjeva 

utvrđenih u Uredbi i Delegiranoj uredbi, te da izbjegne primjenu razine 1 prije no što 

regulatorni tehnički standard stupi na snagu; 

5. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i 

parlamentima država članica. 


