Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Številka: 060-06-16/2021/6
Ljubljana, 28. 9. 2021

Predlog
ZAPISNIK

69. seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve (v
nadaljevanju: Komisija), ki je bila v torek, 7. septembra 2021, v mali dvorani, Tomšičeva 5,
Ljubljana.
Seja se je začela ob 14. uri in zaključila ob 15. uri.
Prisotni:
 predsednik Bojan Kekec,
 podpredsednik Igor Antauer,
 člani: dr. Branka Kalenić Ramšak, Samer Khalil, mag. Peter Požun, Branko Šumenjak,
Bogomir Vnučec, mag. Igor Velov, Davorin Terčon, Željko Vogrin, Bojana Potočan in
mag. Miroslav Ribič.
Ostali prisotni:
 Urška Cvelbar, Ministrstvo za finance,
 Luka Omerzel, Katarina Peterca, Barbara Mesojednik, Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo.
Dnevni

r e d:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in
Sveta o potrošniških kreditih, EPA 2075-VIII, EU U 1018
2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES glede uporabe dokumentov s ključnimi podatki
s strani družb za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive
vrednostne papirje (KNPVP), EPA 2076-VIII, EU U 1019
3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve
za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnih
naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in skladov, ki
niso KNPVP, ali jih prodajajo, EPA 2077-VIII, EU U 1020
Ad 1 )
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive
Evropskega parlamenta in Sveta o potrošniških kreditih (v nadaljevanju: Predlog stališča), ki
ga je Državnemu zboru, na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med
Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št.
34/04, 43/10, 107/10 in 30/15), posredovala Vlada Republike Slovenije v obravnavo.

Uvodno obrazložitev je podal predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v
nadaljevanju: MGRT) Luka Omerzel, ki je predstavil vsebino predlagane direktive in Predlog
stališča. Izpostavil je, da direktiva ureja najemanje kreditov, katerih najemniki delujejo kot
potrošniki. Glavni cilji Predloga direktive so zagotavljanje višje varnosti potrošnikov pri
najemanju kreditov, zlasti pri spletnem sklepanju kreditnih pogodb zaradi pojava novih
dajalcev kreditov ter novih vrst kreditnih pogodb, razširitev in razvoj trga potrošniških
kreditov, zagotavljanje preglednejših, jasnejših in razumljivejših informacij potrošnikom pred
sklenitvijo kreditne pogodbe, digitalizacija trga potrošniških kreditov ter uvedba bolj
učinkovitih sankcij v primerih kršitev EU prava varstva potrošnikov.
Slovenija podpira cilje Predloga direktive, saj ocenjuje, da bi se tako izboljšalo izvrševanje
pravil EU o varstvu potrošnikov in se jih hkrati posodobilo.
Komisija načelno podpira predlagano stališče in se strinja z vsebino predlagane direktive.
Člani Komisije so izpostavili vprašanje ali so roki za implementacijo vsebine direktive na
nacionalni ravni domišljeni in izvedljivi v predvidenem času ter ali bodo vplivali na kreditno
politiko države. Zanimalo jih je, kakšen vpliv bo imela direktiva na družbo, predvsem na
šibkejše potrošnike, kako bo direktiva vplivala na njihovo najemanje kreditov in varnost pri
tem. Omenili so tudi nekatere specifične primere preteklih težav in zapletov, ki so jih imeli
posamezniki in države pri najemanju kreditov in ali bi direktiva imela lahko kakšen vpliv na to.
Predstavniki MGRT so pojasnili, da je direktiva namenjena varstvu potrošnikov in se ne
dotika področij bančnega ali gospodarskega sistema. Predvideni dvoletni rok za
implementacijo ocenjujejo kot primeren. Glede ocen prihrankov je bilo izpostavljeno, da gre
le za ocene, ki so izračunane na domnevah o učinkih, ki jih bo imela direktiva in da bodo
dokazljive šele določen čas po uvedbi direktive. Pojasnili so, da predlagana direktiva ne
zadeva nacionalnih primerov, ki so jih izpostavili člani Komisije.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da
podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta
in Sveta o potrošniških kreditih.
***
Za poročevalca je bil določen član Komisije Bogomir Vnučec.
Ad 2 )
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES glede uporabe
dokumentov s ključnimi podatki s strani družb za upravljanje kolektivnih naložbenih
podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (v nadaljevanju: Predlog
stališča), ki ga je Državnemu zboru, na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o
sodelovanju med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije
(Uradni list RS, št. 34/04, 43/10, 107/10 in 30/15), posredovala Vlada Republike Slovenije v
obravnavo.
Dopolnilno obrazložitev je podala predstavnica Ministrstva za finance Urška Cvelbar, ki je
predstavila vsebino predlagane direktive in Predlog stališča. V okviru predlaganih sprememb
je izpostavila, da bi se z dopolnitvijo Direktive 2009/65/ES (UCITS direktive) preprečilo, da bi
mali vlagatelji prejeli dva različna dokumenta v zvezi z istim KNPVP. Izpostavila je, da
dopolnitev UCITS direktive določa, da se bo dokument s ključnimi informacijami, pripravljen
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na podlagi PRIIPs uredbe, štel, da izpolnjuje pogoje glede ključnih podatkov za vlagatelje, na
podlagi UCITS direktive. Opozorila je, da bi se moralo omogočiti dovolj časa za pripravo na
konec prehodne ureditve in izvajanje sprememb Delegirane uredbe (EU) 2017/653, ter da
se zato predlaga podaljšanje prehodne ureditve v PRIIPs uredbi, in sicer do 30. junija 2022.
Slovenija podpira dopolnitev Direktive 2009/65/ES glede uporabe dokumentov s ključnimi
podatki s strani družb za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v
prenosljive vrednostne papirjev (KNPVP).
Komisija podpira Predlog stališča in se strinja z vsebino predlagane direktive, ker meni, da
bo ustvarila pravni okvir, ki bo bolj transparentno obveščal male vlagatelje in bo zagotavljala,
da dokumenti za njih glede istega KNPVP v prehodnem obdobju ne bodo podvojeni. Prav
tako se strinjajo s podaljšanjem predhodne PRIIPs uredbe do 30. junija 2022.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da
podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta
in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES glede uporabe dokumentov s ključnimi podatki s
strani družb za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive
vrednostne papirje (KNPVP).
***
Za poročevalca je bil določen član Komisije Bogomir Vnučec.
Ad 3 )
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s
podaljšanjem prehodne ureditve za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki
svetujejo o enotah kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne
papirje (KNPVP) in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo (v nadaljevanju: Predlog
stališča), ki ga je Državnemu zboru, na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o
sodelovanju med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije
(Uradni list RS, št. 34/04, 43/10, 107/10 in 30/15), posredovala Vlada Republike Slovenije v
obravnavo.
Dopolnilno obrazložitev je podala predstavnica Ministrstva za finance Urška Cvelbar, ki je
predstavila vsebino predlagane uredbe in Predlog stališča. Izpostavila je, da Uredba EU št.
1286/2014 (PRIIPs uredba) malim vlagateljem omogoča, da lažje razumejo in primerjajo
paketne naložbene produkte za male vlagatelje in zavarovalne naložbene produkte (PRIIP)
ter sprejemajo bolj informirane naložbene odločitve. Pojasnila je, da PRIIPs uredba za
doseganje svojih ciljev od proizvajalcev PRIIP zahteva, da izpolnjujejo enoten sklop zahtev
po razkritjih o produktih in malim vlagateljem zagotovijo dokument s ključnimi informacijami o
vsakem PRIIP, ki ga ponujajo. Razkrite informacije malim vlagateljem omogočajo lažje
razumevanje gospodarske narave in tveganj posameznih PRIIP ter njihovo primerjavo. Prav
tako je pojasnila, da PRIIPs uredba določa obliko in vsebino dokumenta s ključnimi
informacijami ter pooblašča evropske nadzorne organe, da skupaj oblikujejo regulativne
tehnične standarde, te standarde pa določa Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653.
Spomnila pa tudi, da glede na čas, ki je potreben za izvedbo sprememb Delegirane uredbe
(EU) 2017/653 in zaradi zmanjšanja pravne negotovosti ta predlog uredbe podaljšuje
prehodno ureditev iz Direktive 2009/65/ES do 30. junija 2022.
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Slovenija pozdravlja spremembo Uredbe (EU) št. 1286/2014, s katero se podaljšuje
prehodno obdobje za subjekte iz Direktive 2009/65/ES.
Člani Komisije podpirajo spremembe, ki jih prinaša predlagana uredba. Prav tako se strinjajo,
da se podaljša predhodna ureditev iz Direktive 2009/65/ES do 30. junija 2022.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da
podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve za
družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnih
naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in skladov, ki
niso KNPVP, ali jih prodajajo.
***
Za poročevalca je bil določen član Komisije Bogomir Vnučec.

Sekretarka
Lilijana Žurman

Predsednik
Bojan Kekec
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