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Pakeitimas 368
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skirsnyje „Kam produktas skirtas?“ 
nurodomas rekomenduojamas minimalus 
laikymo laikotarpis ir tikėtinas produkto 
likvidumo pobūdis, įskaitant galimybę jo 
atsisakyti prieš sueinant galutiniam 
terminui ir su tuo susijusias sąlygas, 
atsižvelgiant į investicinio produkto 
rizikos ir grąžos pobūdį ir tikslinę rinkos 
raidą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 369
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skirsnyje „Kam produktas skirtas?“ 
nurodomas rekomenduojamas minimalus 
laikymo laikotarpis ir tikėtinas produkto
likvidumo pobūdis, įskaitant galimybę jo 
atsisakyti prieš sueinant galutiniam 
terminui ir su tuo susijusias sąlygas, 
atsižvelgiant į investicinio produkto 
rizikos ir grąžos pobūdį ir tikslinę rinkos 
raidą;

d) skirsnyje „Kokiomis sąlygomis galiu 
atsisakyti investicinio produkto?“ 
nurodomas rekomenduojamas ar 
privalomas minimalus laikymo laikotarpis, 
kur minimalus rekomenduojamas 
investicinio produkto laikymo laikotarpis 
yra nurodytas pasiūlymo dokumentuose, 
galimybė jo atsisakyti prieš sueinant 
galutiniam terminui ir su tuo susijusios 
sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 370
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skirsnyje „Kam produktas skirtas?“ 
nurodomas rekomenduojamas minimalus 
laikymo laikotarpis ir tikėtinas produkto 
likvidumo pobūdis, įskaitant galimybę jo 
atsisakyti prieš sueinant galutiniam 
terminui ir su tuo susijusias sąlygas, 
atsižvelgiant į investicinio produkto rizikos 
ir grąžos pobūdį ir tikslinę rinkos raidą;

d) skirsnyje „Tikslai ir investavimo 
politika“ nurodomas rekomenduojamas 
minimalus laikymo laikotarpis ir tikėtinas 
produkto likvidumo pobūdis, įskaitant 
galimybę jo atsisakyti prieš sueinant 
galutiniam terminui ir su tuo susijusias 
sąlygas, atsižvelgiant į investicinio 
produkto rizikos ir grąžos pobūdį ir tikslinę 
rinkos raidą;

Or. en

Pakeitimas 371
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skirsnyje „Kam produktas skirtas?“ 
nurodomas rekomenduojamas minimalus 
laikymo laikotarpis ir tikėtinas produkto 
likvidumo pobūdis, įskaitant galimybę jo 
atsisakyti prieš sueinant galutiniam 
terminui ir su tuo susijusias sąlygas, 
atsižvelgiant į investicinio produkto rizikos 
ir grąžos pobūdį ir tikslinę rinkos raidą;

d) skirsnyje „Rekomenduojamas laikymo 
laikotarpis ir Jūsų investicinio produkto 
pardavimas“ nurodomas 
rekomenduojamas minimalus laikymo 
laikotarpis ir tikėtinas produkto likvidumo 
pobūdis, įskaitant galimybę jo atsisakyti 
prieš sueinant galutiniam terminui ir su tuo 
susijusias sąlygas, atsižvelgiant į 
investicinio produkto rizikos ir grąžos 
pobūdį ir tikslinę rinkos raidą;

Or. en

Pakeitimas 372
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skirsnyje „Kam produktas skirtas?“ 
nurodomas rekomenduojamas minimalus 
laikymo laikotarpis ir tikėtinas produkto 
likvidumo pobūdis, įskaitant galimybę jo 
atsisakyti prieš sueinant galutiniam
terminui ir su tuo susijusias sąlygas, 
atsižvelgiant į investicinio produkto
rizikos ir grąžos pobūdį ir tikslinę rinkos 
raidą;

d) skirsnyje „Kam produktas skirtas?“ 
nurodomas rekomenduojamas minimalus 
laikymo laikotarpis ir tikėtinas produkto 
likvidumo pobūdis, įskaitant galimybę jo 
atsisakyti prieš sueinant galutiniam 
terminui ir su tuo susijusias sąlygas, 
atsižvelgiant į mažmeninio investicinių 
produktų paketo rizikos ir grąžos pobūdį ir 
tikslinę rinkos raidą;

Or. en

Pakeitimas 373
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima 
grąža?“ – investicinio produkto rizikos ir 
grąžos pobūdis, įskaitant šio pobūdžio 
suminį rodiklį ir perspėjimus apie 
specifinę riziką, kurią galbūt ne visą rodo 
suminis rodiklis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 374
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima 
grąža?“ – investicinio produkto rizikos ir 
grąžos pobūdis, įskaitant šio pobūdžio 
suminį rodiklį ir perspėjimus apie 

Išbraukta.
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specifinę riziką, kurią galbūt ne visą rodo 
suminis rodiklis;

Or. en

Pakeitimas 375
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima 
grąža?“ – investicinio produkto rizikos ir 
grąžos pobūdis, įskaitant šio pobūdžio 
suminį rodiklį ir perspėjimus apie 
specifinę riziką, kurią galbūt ne visą rodo 
suminis rodiklis;

e) skirsnyje „Rizikos ir grąžos pobūdis“:

i) investicinio produkto rizikos ir grąžos 
pobūdis, įskaitant šio pobūdžio suminį 
rodiklį, kuris taip pat atspindi išlaidų 
poveikį ir kuris išreiškiamas kaip 
orientaciniai būsimos veiklos rezultatų 
scenarijai, jis pateikiamas drauge su 
paprastu paaiškinimu apie pagrindinę 
produkto riziką;
ii) tikėtinų būsimos investicinio produkto 
veiklos rezultatų palyginimas, įskaitant 
riziką, su nerizikingu lyginamuoju 
standartu;
iii) produkto keliamo pavojaus aplinkai 
pobūdis;
iv) teikiamos garantijos arba kapitalo 
apsauga, jas teikiantis subjektas, taip pat 
jų apribojimai;
v) ar investiciniam produktui taikoma 
kompensavimo arba garantijų sistema, ar 
kita investuotojų apsaugos priemonė, pvz., 
depozitoriumas;

Or. en
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Pakeitimas 376
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima 
grąža?“ – investicinio produkto rizikos ir 
grąžos pobūdis, įskaitant šio pobūdžio 
suminį rodiklį ir perspėjimus apie 
specifinę riziką, kurią galbūt ne visą rodo
suminis rodiklis;

e) skirsnyje „Rizikos ir grąžos pobūdis“ –
investicinio produkto rizikos ir grąžos 
pobūdis, įskaitant šio pobūdžio suminį 
rodiklį, jo pagrindinius apribojimus ir
rizikos, kuri yra iš esmės susijusi su MIPP 
ir kurią nepakankamai atspindi rizikos ir 
grąžos pobūdžio suminis rodiklis, 
aprašomasis paaiškinimas.

Or. en

Pakeitimas 377
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima grąža?“ 
– investicinio produkto rizikos ir grąžos 
pobūdis, įskaitant šio pobūdžio suminį
rodiklį ir perspėjimus apie specifinę riziką, 
kurią galbūt ne visą rodo suminis rodiklis;

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima 
grąža?“, atsižvelgiant į investicinio 
produkto rizikos ir grąžos pobūdį ir 
tikslinę rinkos raidą – investicinio 
produkto rizikos ir grąžos pobūdis, 
įskaitant šio pobūdžio rizikos rodiklį ir 
perspėjimus apie specifinę riziką, kurią 
galbūt ne visą rodo suminis rodiklis;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įterpiama 8 straipsnio 2 dalies d punkto frazė.
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Pakeitimas 378
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima grąža?“ 
– investicinio produkto rizikos ir grąžos 
pobūdis, įskaitant šio pobūdžio suminį 
rodiklį ir perspėjimus apie specifinę riziką, 
kurią galbūt ne visą rodo suminis rodiklis;

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima grąža?“ 
– investicinio produkto rizikos ir grąžos 
pobūdis, įskaitant šio pobūdžio suminį 
rodiklį ir perspėjimus apie specifinę riziką, 
kurią galbūt ne visą rodo suminis rodiklis, 
ir, kad tas pobūdis būtų susietas su 
kontekstu, rizikos, kuri yra iš esmės 
susijusi su investiciniu produktu, 
aprašomasis paaiškinimas;

Or. en

Pakeitimas 379
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima grąža?“ 
– investicinio produkto rizikos ir grąžos 
pobūdis, įskaitant šio pobūdžio suminį 
rodiklį ir perspėjimus apie specifinę riziką, 
kurią galbūt ne visą rodo suminis rodiklis;

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima grąža?“ 
– investicinio produkto rizikos ir grąžos 
pobūdis, įskaitant šio pobūdžio suminį 
rodiklį ir perspėjimus apie specifinę riziką, 
kurią galbūt ne visą rodo suminis rodiklis; 
rizikos aprašas turėtų būti paprastas ir 
lengvai suprantamas;

Or. de

Pakeitimas 380
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima 
grąža?“ – investicinio produkto rizikos ir 
grąžos pobūdis, įskaitant šio pobūdžio 
suminį rodiklį ir perspėjimus apie 
specifinę riziką, kurią galbūt ne visą rodo 
suminis rodiklis;

e) skirsnyje „Rizikos ir grąžos pobūdis“ –
investicinio produkto rizikos ir grąžos 
pobūdis, įskaitant susijusios rizikos 
aprašomasis paaiškinimas, kuris derėtų su 
pasiūlymo dokumentuose pateiktais 
paaiškinimais, jei tokių yra;

Or. en

Pakeitimas 381
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima grąža?“ 
– investicinio produkto rizikos ir grąžos 
pobūdis, įskaitant šio pobūdžio suminį 
rodiklį ir perspėjimus apie specifinę riziką, 
kurią galbūt ne visą rodo suminis rodiklis;

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima grąža?“ 
– paaiškinimas, ar įmanoma prarasti 
kapitalą, investicinio produkto rizikos ir 
grąžos pobūdis, įskaitant šio pobūdžio 
suminį rodiklį ir perspėjimus apie specifinę 
riziką, kurią galbūt ne visą rodo suminis 
rodiklis;

Or. en

Pakeitimas 382
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima grąža?“ 
– investicinio produkto rizikos ir grąžos 
pobūdis, įskaitant šio pobūdžio suminį 
rodiklį ir perspėjimus apie specifinę riziką, 
kurią galbūt ne visą rodo suminis 
rodiklis;

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima grąža?“ 
– investicinio produkto rizikos ir grąžos 
pobūdis, įskaitant šio pobūdžio suminį 
rodiklį ir perspėjimą, kad produkto grąžą 
gali neigiamai paveikti toliau išvardyta 
rizika, kuri pateikiama su paaiškinimu:
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Or. en

Pakeitimas 383
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) produktui poveikį daranti sandorio 
šalies, veiklos ir likvidumo rizika;

Or. en

Pakeitimas 384
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) produkto veiklos rezultatų 
priklausomybė nuo nepalankiausių sąlygų 
scenarijų;

Or. en

Pakeitimas 385
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) produkto finansinio įsiskolinimo dalis, 
jei ji gali padidinti riziką;

Or. en
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Pakeitimas 386
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punkto iv papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) kitą specifinę riziką, kurią galbūt ne 
visą atspindi suminis rodiklis;

Or. en

Pakeitimas 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) trumpas paaiškinimas, ar įmanoma 
prarasti kapitalą, įskaitant:
i) teikiamas garantijas arba kapitalo 
apsaugą, taip pat jų apribojimus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant investuotojams suteikti išsamų rizikos vaizdą, tinkama į 8 straipsnio 2 dalies e punkte 
numatytą bendrą rizikos ir grąžos pobūdį įtraukti informaciją apie apsaugos mechanizmą ir 
(arba) metodus.

Pakeitimas 388
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) skirsnyje „Išmoka“ – mažiausios 
įmokos ar investicijos reikalavimas ir 
išmokos išmokėjimo sąlygos ir lankstumas 
(vienas ar periodinis išmokėjimas);

Or. en

Pakeitimas 389
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų 
rodiklius;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 390
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų 
rodiklius;

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“:

išlaidos, susijusios su investicija į 
investicinį produktą, į kurias įeina ir 
tiesioginės, ir netiesioginės, taip pat 
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pradžios, einamosios ir pabaigos išlaidos, 
tenkančios investuotojui, įskaitant 
suminius šių išlaidų rodiklius;
visi metiniai mokesčiai ir kiti mokėjimai, 
išskaičiuojami iš produkto per nustatytą 
laikotarpį;
struktūrizuotų investicinių produktų 
atveju netiesioginės išlaidos apima į 
produktą įtrauktą teorinę maržą suėjus 
terminui;
išlaidos ir išskaičiavimai nurodomi taip, 
kad būtų nurodomas jų sudėtinių dalių 
kumuliacinis poveikis investicijai tipiniais 
investavimo laikotarpiais;
suteikiama informacija, kaip pasinaudoti 
EVPRI palaikoma nepriklausoma 
internetine fondų skaičiuokle;

Or. en

Pagrindimas

Teorinė marža suėjus terminui įtraukiama dėl to, kad į struktūrizuotus investicinius produktus 
jų kūrimo etape dažniausiai įtraukiama marža. Kadangi už šią maržą tiesiogiai nemoka 
mažmeniniai investuotojai, bet ji finansuojama sumažinta grąža, investuotojai apie ją nežino.

Pakeitimas 391
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų
rodiklius;

f) skirsnyje „Išlaidos ir mokesčiai“ –
išlaidos, susijusios su investicija į 
investicinį produktą, į kurias įeina ir 
tiesioginės, ir netiesioginės investuotojui 
tenkančios išlaidos, įskaitant suminį šių 
išlaidų rodiklį, išreikštą pinigais, 
pareiškimas, kad mažmeninis 
investuotojas turėtų paprašyti investicinį 
produktą parduodančio asmens daugiau 
informacijos apie išlaidas, įskaitant visas 
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papildomas išlaidas, už kurias 
parduodantis asmuo ima rinkliavą ir 
kurios nenurodomos pagrindinės 
informacijos dokumente, ir pareiškimas, 
kad investuotojo buveinės valstybės narės 
nacionaliniai mokesčių teisės aktai gali 
poveikį investicijos grąžai;

Or. en

Pakeitimas 392
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų 
rodiklius;

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų 
rodiklius, apimančius visus metinius 
mokesčius ir kitus mokėjimus, 
išskaičiuojamus iš produkto per nustatytą 
laikotarpį; Be to, jei tinkama, pagrindinės 
informacijos dokumente nurodomi ir 
paaiškinami kokie mokesčiai, imami iš 
investuotojo pagal specialias sąlygas, 
pagrindas, pagal kurį mokestis 
apskaičiuojamas ir kada jis taikomas; 
Pagrindinės informacijos dokumente taip 
pat nurodoma, ar esama kintamo dydžio 
mokesčių (pvz. su sandorių sąnaudos, 
biržos mokesčiai), kurių negalima įtraukti 
į išlaidų skaičiavimus;

Or. en

Pagrindimas

Investuotojui turi būti suteikta išsami su investicija susijusių išlaidų apžvalga. Tos išlaidos, 
kurios atsiranda tik tam tikromis sąlygomis, turi būti paaiškintos. Be to, kintamo dydžio 
išlaidos priklauso nuo pardavimo šalies, platintojo ir vykdymo vietos, todėl produkto kūrėjas 
jų negali atskleisti iš anksto. Į pagrindinės informacijos investuotojui dokumentą turėtų būti 
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įtrauktas įspėjimas, kad bus šių papildomų išlaidų.

Pakeitimas 393
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų 
rodiklius;

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų 
rodiklius ir informaciją, kad mokesčiai 
gali sumažinti investicinio produkto 
investicines pajamas;

Or. de

Pakeitimas 394
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų 
rodiklius;

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų 
rodiklius ir šių išlaidų poveikį grąžai;

Or. de

Pakeitimas 395
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos,
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų 
rodiklius;

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ didžiausios
išlaidos turėtų nurodyti visas išlaidas,
susijusias su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų 
rodiklius. Jei yra nustatyta investicinio 
produkto grąžos maržos riba, tai turėtų 
būti aiškiai nurodoma. Ši riba sumažina 
investuotojo grynąją grąžą, teikėjui 
atiduodant visą pelną, kuris viršija ribą. 
Tokia sąlyga laikoma netiesioginėmis 
išlaidomis ir nurodoma kartu su kitomis 
išlaidomis;

Or. en

Pagrindimas

Į struktūrizuotus investicinius produktus jų kūrimo etape dažniausiai įtraukiama marža. 
Kadangi už šią maržą tiesiogiai nemoka mažmeniniai investuotojai, bet ji finansuojama 
sumažinta grąža, investuotojai apie ją nežino. Kaip orientacinį pavyzdį galima paminėti tokia 
maržą, kuri būtų įprastai finansuojama nuo 30 % padidėjusio nuosavybės vertybinių popierių 
indekso produkto potencialią grąžą sumažinant iki 20 %. Tam ,kad investicinius produktus 
būtų lengviau palyginti, tokios maržos turėtų būti skaidriai nurodomos greta kitų išlaidų. 
Pakeitimas paremtas NVO „Finance Watch“ ir Europos vartotojų organizacijos pasiūlymais.

Pakeitimas 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų 
rodiklius;

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į MIPP, į kurias 
įeina ir tiesioginės, ir netiesioginės 
investuotojui tenkančios išlaidos, įskaitant 
suminius šių išlaidų rodiklius ir, 
palyginamumo tikslais, visas išlaidas, 
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išreikštas pinigais ir procentais, kad būtų 
galima parodyti visų išlaidų poveikį 
investicijoms;

Or. en

Pagrindimas

Vartotojams dažnai sunku įvertinti išlaidų poveikį, kai jos pateikiamos procentais. Pateikiant 
pavyzdį, iš kurio matyti visų išlaidų piniginis poveikis investicijoms, pagerės palyginamumas, 
skaidrumas ir klientų informuotumas. Labai svarbu, kad visos išlaidos būtų išreiškiamos 
pinigais, kad būtų galima parodyti visų išlaidų poveikį investicijoms.

Pakeitimas 397
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų
rodiklius;

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina visos tiesioginės ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant sandorių sąnaudas, 
išreikštas procentais nuo grynosios turto 
vertės. Taip pat įtraukiami visų pirmiau 
minėtų išlaidų suminiai rodikliai;

Or. en

Pagrindimas

Sandorių sąnaudos (prekybos akcijomis ir (arba) turtu), nepaisant to, kad jos gali žymisi 
padidinti investicinio fondo išlaidas, yra neįtrauktos į KIPVPS PIID. Nors šių išlaidų 
negalima paprasčiausiai pridėti prie einamųjų mokesčių, jos gali būtų išreikštos procentais 
nuo grynosios turto vertės. Įtraukiant šias sąnaudas mažmeniniai investuotojai galės geriau 
suprasti, kiek jie mokės už tai, kad laiko savo pinigus fonde. Tai jiems leis geriau palyginti 
turimus fondus.

Pakeitimas 398
Alfredo Pallone
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų 
rodiklius;

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų 
rodiklius, kurie derėtų su pasiūlymo 
dokumentuose pateiktais rodikliais, jei 
tokių yra;

Or. en

Pakeitimas 399
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) struktūrizuotų investicinių produktų 
atveju netiesioginės išlaidos apima į 
produktą įtrauktą teorinę maržą suėjus 
terminui;

Or. en

Pagrindimas

Į struktūrizuotus investicinius produktus jų kūrimo etape dažniausiai įtraukiama marža. 
Kadangi už šią maržą tiesiogiai nemoka mažmeniniai investuotojai, bet ji finansuojama 
sumažinta grąža, investuotojai apie ją nežino. Tam ,kad investicinius produktus būtų lengviau 
palyginti, tokios maržos turėtų būti skaidriai nurodomos greta kitų išlaidų.

Pakeitimas 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) skirsnyje „Kas atsitinka, jei/kai 
mirštu?“ – informacija apie tai, kas 
atsitinka su produkte arba fonde 
laikomais pinigais ir bet kokios papildomi 
išmokos mirties atveju;

Or. en

Pakeitimas 401
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) skirsnyje „Kokie ankstesnės veiklos 
rezultatai?“ – investicinio produkto 
ankstesnės veiklos rezultatai, jei tai 
aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį ir 
turimą su juo susijusią patirtį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) skirsnyje „Kokie ankstesnės veiklos 
rezultatai?“ – investicinio produkto 
ankstesnės veiklos rezultatai, jei tai 
aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį ir 
turimą su juo susijusią patirtį;

g) skirsnyje „Ką galiu atgauti“ –
informacija apie tai, kaip MIPP, tikėtina, 
turėtų veikti, pateikiant veiklos rezultatų 
scenarijus ar galimų būsimų rezultatų 
prognozes ir kaip juos paveiks mokesčiai. 
Kai taikytina, mažiausiai vienas iš 
nurodytų rezultatų ar scenarijų privalo 
atspindėti neigiamą grąžą;
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Or. en

Pakeitimas 403
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) skirsnyje „Kokie ankstesnės veiklos 
rezultatai?“ – investicinio produkto 
ankstesnės veiklos rezultatai, jei tai aktualu 
atsižvelgiant į produkto pobūdį ir turimą su 
juo susijusią patirtį;

g) skirsnyje „Ankstesnės veiklos 
rezultatai?“ – investicinio produkto 
ankstesnės veiklos rezultatai, jei tai aktualu 
atsižvelgiant į produkto pobūdį ir turimą su 
juo susijusią patirtį, įskaitant aiškų 
perspėjimą, kad ankstesnės veiklos 
rezultatai neužtikrina būsimų investavimo 
rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 404
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) skirsnyje „Kokie ankstesnės veiklos 
rezultatai?“ – investicinio produkto 
ankstesnės veiklos rezultatai, jei tai 
aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį ir 
turimą su juo susijusią patirtį;

g) skirsnyje „Ankstesnės veiklos 
rezultatai?“ – investicinio produkto 
ankstesnės veiklos rezultatų aprašymas, jei 
tai aktualu atsižvelgiant į investicinio
produkto pobūdį ir turimą su juo susijusią 
patirtį, ir, jei tai aktualu, papildytas 
tinkamu perspėjimu, kad „ankstesnės 
veiklos rezultatai neužtikrina būsimų 
rezultatų“;

Or. en
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Pakeitimas 405
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) skirsnyje „Kokie ankstesnės veiklos 
rezultatai?“ – investicinio produkto 
ankstesnės veiklos rezultatai, jei tai aktualu 
atsižvelgiant į produkto pobūdį ir turimą su 
juo susijusią patirtį;

g) skirsnyje „Kokie ankstesnės veiklos 
rezultatai?“ – investicinio produkto 
ankstesnės veiklos rezultatai, jei tai aktualu 
atsižvelgiant į produkto pobūdį ir turimą su 
juo susijusią patirtį, įskaitant perspėjimą, 
kad ankstesnės veiklos rezultatai 
neužtikrina būsimų investavimo rezultatų 
ir kad kituose PID skirsniuose nurodyta 
rizika investicijai gali daryti didelį 
neigiamą poveikį;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais papildomais informacijos elementais bus užtikrinama, kad investuotojai dėl PID 
per daug nepasikliautų ankstesnės veiklos rezultatų tendencijomis ir kad jame būtų išsamiai ir 
sąžiningai nurodyta su investiciniu produktu susijusi rizika.

Pakeitimas 406
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) skirsnyje „Kokie ankstesnės veiklos 
rezultatai?“ – investicinio produkto
ankstesnės veiklos rezultatai, jei tai 
aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį ir 
turimą su juo susijusią patirtį;

g) skirsnyje „Kokie ankstesnės veiklos 
rezultatai?“ – investicinio produkto veiklos 
rezultatai, jei tai aktualu atsižvelgiant į 
produkto pobūdį ir turimą su juo susijusią 
patirtį. Jie grindžiami kuo didesniu 
skaidrumu, investicinio produkto 
egzistavimo laikotarpiu. Teikėjas skelbia 
aprašomąją metinę ataskaitą, į kurią 
įtraukia teisingą ir sąžiningą investuoto 
turto veiklos rezultatų, investicijų valdymo 
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strategijų ir susijusios investicijų valdymo 
rizikos, įskaitant investicinio produkto 
pagrindinės informacijos dokumentuose 
nustatytų ribų naudojimą, santrauką. Kai 
investavimo strategijoje nurodomas 
lyginamasis standartas, metinėje 
ataskaitoje skelbiami lyginamieji veiklos 
rezultatų rodikliai;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama skaidrumo investicinių produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
veiklos rezultatų klausimu. Taigi tam tikro produkto ir, jei taikoma, portfelio veiklos rezultatai 
turėtų būti palyginami su kitu panašios rizikos produktu. Be to, turėtų būti atskleistos visos 
rinkliavos, veikiančios pajamingumą. Šis pakeitimas grindžiamas profesoriaus Romano 
Indersto (Frankfurto Finansų mokykla) pasiūlymu.

Pakeitimas 407
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) skirsnyje „Kokie ankstesnės veiklos 
rezultatai?“ – investicinio produkto
ankstesnės veiklos rezultatai, jei tai aktualu 
atsižvelgiant į produkto pobūdį ir turimą su 
juo susijusią patirtį;

g) skirsnyje „Kokie ankstesnės veiklos 
rezultatai?“ – mažmeninių investicinių 
produktų paketo ankstesnės veiklos 
rezultatai, jei tai aktualu atsižvelgiant į 
produkto pobūdį ir turimą su juo susijusią 
patirtį;

Or. en

Pakeitimas 408
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) skirsnyje „Kokie ankstesnės veiklos 
rezultatai?“ – investicinio produkto 
ankstesnės veiklos rezultatai, jei tai 
aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį ir 
turimą su juo susijusią patirtį;

g) skirsnyje „Kokie ankstesnės veiklos 
rezultatai?“ – investicinio produkto 
ankstesnės veiklos rezultatai;

Or. de

Pakeitimas 409
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) nuostata, kad teikėjas kartą per metus 
pateikiamame dokumente skaidriai 
informuoja klientą apie investicinio 
produkto veiklos rezultatus. Šiame 
dokumente ex post atskleidžiama 
informacija apie investicinio produkto 
grąžą per praėjusius metus. Be to, ši ex 
post grąža palyginama su kitu panašaus 
pobūdžio rizikos investiciniu produktu. Jei 
klientui priklauso keletas tam tikro teikėjo 
investicinių produktų, kuriems taikomas 
šis reglamentas, minėtasis informacijos 
atskleidimas turi būti taikomas visam 
portfeliui. Taip pat turi būti atskleidžiama 
informacija apie bet kokias išlaidas, 
turinčias įtakos investicinio produkto 
pajamingumui. Komisijai pagal 23 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos investicinių produktų rizikos 
pobūdžio apibrėžtys ir šioje dalyje 
nurodytų išlaidų atskleidimo standartai.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama skaidrumo investicinių produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
veiklos rezultatų klausimu. Taigi tam tikro produkto ir, jei taikoma, portfelio veiklos rezultatai 
turėtų būti palyginami su kitu panašios rizikos produktu. Be to, turėtų būti atskleistos visos 
rinkliavos, veikiančios pajamingumą. Šis pakeitimas grindžiamas profesoriaus Romano 
Indersto (Frankfurto Finansų mokykla) pasiūlymu.

Pakeitimas 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) skirsnyje „Ar galiu atsiimti pinigus?“ 
– informacija apie galimas pasekmes, jei 
MIPP atsisakoma prieš pasibaigiant 
terminui ar rekomenduojamam laikymo 
laikotarpiui;

Or. en

Pakeitimas 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) skirsnyje „Kaip sužinoti, kokie mano 
produkto rezultatai?“ – informacija, 
rodanti, kaip klientas bus informuojamas;

Or. en

Pakeitimas 412
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) skirsnyje „Kaip galima pateikti 
skundą?“ – informacija apie tai, kaip ir 
kam klientas gali pateikti skundą dėl 
produkto ir jo valdymo;

Or. en

Pakeitimas 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gd) skirsnyje „Kas atsitinka, jei tampi 
nemokus?“ – informacija apie tai, ar 
produktui taikoma kompensavimo ar 
garantijų sistema;

Or. en

Pakeitimas 414
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) pensijų produktų atveju skirsnyje „Ko 
galima tikėtis išėjus į pensiją?“ – galimų 
ateities rezultatų projekcijos.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 415
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) pensijų produktų atveju skirsnyje „Ko 
galima tikėtis išėjus į pensiją?“ – galimų 
ateities rezultatų projekcijos.

h) pensijų produktų atveju skirsnyje „Ko 
galima tikėtis išėjus į pensiją?“ – galimų 
ateities rezultatų projekcijos, aiškiai 
suskirstytos į įvairius raidos scenarijus, 
įskaitant blogiausio atvejo scenarijų.

Or. de

Pakeitimas 416
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) pensijų produktų atveju skirsnyje „Ko 
galima tikėtis išėjus į pensiją?“ – galimų 
ateities rezultatų projekcijos.

h) pensijų produktų atveju skirsnyje „Ko 
galima tikėtis išėjus į pensiją?“ – galimų 
ateities rezultatų projekcijos. Ši 
informacija turi atitikti pagrindinės 
informacijos dokumentams taikomą 
teisinę sistemą.

Or. en

Pakeitimas 417
Udo Bullmann, Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) pensijų produktų atveju skirsnyje „Ko 
galima tikėtis išėjus į pensiją?“ – galimų 

h) pensijų produktų atveju skirsnyje „Ko 
galima tikėtis išėjus į pensiją?“ – galimų 
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ateities rezultatų projekcijos. ateities rezultatų projekcijos, įskaitant 
išsamų išaiškinimą, kad tikroji grąža gali 
gerokai skirtis nuo šių projekcijų.

Or. en

Pakeitimas 418
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) skirsnyje „Kaip galima pateikti 
skundą?“ – informacija apie tai, kaip 
klientas gali pateikti skundą dėl produkto.

Or. en

Pakeitimas 419
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) skirsnyje „Kiti dokumentai, kuriuos 
reikėtų perskaityti prieš investuojant“ –
trumpas kitų rūšių informacinių 
dokumentų, kuriuose pateikiama 
išsamesnė informacija apie produktą, 
aprašas, paaiškinant, kad prieš priimant 
sprendimą dėl investavimo turėtų būti 
atsižvelgiama į visus tokius dokumentus 
(įskaitant PID).

Or. en

Pakeitimas 420
Syed Kamall
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) skirsnyje „Kuriuos kitus dokumentus 
reikia perskaityti prieš investuojant“ –
trumpas dokumentacijos (įskaitant, kai 
taikytina, prospektą) aprašas ir 
paaiškinimas, kad prieš priimant 
sprendimą dėl investavimo turėtų būti 
atsižvelgiama į visus tokius dokumentus 
(įskaitant PID).

Or. en

Pagrindimas

PID turėtų būti laikomas savarankišku dokumentu, kuriuo remiantis asmuo gali priimti 
sprendimą dėl investavimo. Turi būti aiškiai nurodoma, kad prieš priimant sprendimą labai 
svarbu perskaityti kitus dokumentus.

Pakeitimas 421
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) skirsnyje „Kokį atlygį už suteiktas 
paslaugas gauna tarpininkas?“ –
tarpininkui sumokėtos ar turimos 
sumokėti rinkliavos tipo ir dydžio 
apžvalga;

Or. de

Pakeitimas 422
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)



AM\926906LT.doc 29/174 PE504.398v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) skirsnyje „Kokių tipų investuotojams 
yra skirta ši investicija?“ – investuotojų 
tipų, kuriems yra skirtas investicinis 
produktas priimtinos rizikos, investavimo 
horizonto ir finansinių žinių požiūriu, 
aprašas. Šis skirsnis užpildomas remiantis 
produkto patvirtinimo procesu, kurį 
produkto teikėjas atlieka 
struktūrizuodamas investicinį produktą.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojo atliekamas produkto tinkamumo mažmeniniams klientas išsamus patikrinimas 
turėtų suteikti medžiagos PID skirsniui „Kokių tipų investuotojams yra skirta ši investicija?“.

Pakeitimas 423
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) skirsnyje „Kuriuos kitus dokumentus 
reikėtų perskaityti prieš investuojant“ –
trumpas dokumentacijos (įskaitant, kai 
taikytina, prospektą) aprašas ir 
paaiškinimas, kad prieš priimant 
sprendimą dėl investavimo turėtų būti 
atsižvelgiama į visus tokius dokumentus 
(įskaitant PID).

Or. en

Pagrindimas

Kadangi PID savaime negali būti išsamus, jis turėtų būti skaitomas kartu su kitais 
dokumentais, pvz., santraukos prospektu.
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Pakeitimas 424
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) skirsnyje „Draudimo išmokos“ 
paaiškinama, ar investiciniame produkte 
teikiamos draudimo išmokos, ir, jei taip, 
pateikiama išsami informacija apie šias 
draudimo išmokas.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai turėtų būti visapusiškai informuojami apie investicinio produkto savybes. 
Draudimo MIPP savybės yra itin svarbios skiriant jas nuo kitų MIPP produktų. Todėl norint, 
kad šios savybės būtų pabrėžtos PID informuojant apie draudimo išmokas, reikia atskiro, 
pastebimesnio skirsnio.

Pakeitimas 425
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai produktą investuotojui 
rekomenduojantis ar parduodantis asmuo 
pateikia papildomą konkrečiai 
investuotojui pritaikytą informaciją, pvz., 
atskleidžia investicijos rinkliavas, ši 
informacija pateikiama atskirame 
dokumente, už kurį tas produktą 
rekomenduojantis ar parduodantis asmuo 
yra atsakingas.

Or. en
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Pakeitimas 426
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Mažmeniniai investuotojai gauna 
atskirą draudimo dokumentą, kuriame 
pateikiamos draudimo sutarties 
pagrindinės savybės, kaip reikalaujama 
pagal Direktyvos 2009/138/EB 
185 straipsnį. Toks dokumentas atitinka 
visas šio reglamento nuostatas, išskyrus 8 
straipsnio 2 dalį. Jei sutartyje leidžiama 
pasirinkti vieną iš keleto sąskaitos 
vienetų, dokumente taip pat pateikiama 
suvestinė lentelė, kurioje šie vienetai 
suklasifikuojami į tris kategorijas pagal jų 
rizikingumą.
Atsižvelgiant į Direktyvą 2009/138/EB ir 
laikantis šio reglamento 8 straipsnio, 
EDPPI suteikiami įgaliojimai nustatyti:
– draudimo sutarties pagrindines savybes;
– tikslią draudimo atskiro dokumento 
formą;
– draudimo atskiro dokumento turinį, 
įskaitant mažmeniniam investuotojui 
siūlomas turto paskirstymo pasirinkimo 
galimybes;
– taisykles, pagal kurias vienetai 
klasifikuojami į tris kategorijas.
Investicinių produktų teikėjas platina 
draudimo sutarčių, kurioms taikomas šis 
reglamentas, kiekvienos pagrindinės 
investicijos PID. Pagrindinės investicijos 
apima sąskaitos vienetus ir (arba), jei 
tinkama, valiuta išreikštus fondus ir 
rizikingumo kategoriją, kuriai 
priskiriamas kiekvienas iš jų.

Or. en
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Pakeitimas 427
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Investicinių produktų teikėjas kitą 
informaciją gali įtraukti tik tuomet, jei ji 
būtina, kad mažmeninis investuotojas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą dėl investavimo į konkretų 
investicinį produktą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 428
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Investicinių produktų teikėjas kitą 
informaciją gali įtraukti tik tuomet, jei ji 
būtina, kad mažmeninis investuotojas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą dėl investavimo į konkretų 
investicinį produktą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 429
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Investicinių produktų teikėjas kitą 
informaciją gali įtraukti tik tuomet, jei ji 

Išbraukta.
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būtina, kad mažmeninis investuotojas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą dėl investavimo į konkretų 
investicinį produktą.

Or. en

Pakeitimas 430
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Investicinių produktų teikėjas kitą 
informaciją gali įtraukti tik tuomet, jei ji 
būtina, kad mažmeninis investuotojas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą dėl investavimo į konkretų 
investicinį produktą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 431
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Investicinių produktų teikėjas kitą
informaciją gali įtraukti tik tuomet, jei ji 
būtina, kad mažmeninis investuotojas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą dėl investavimo į konkretų 
investicinį produktą.

3. Investicinių produktų teikėjas įtraukia 
tik informaciją, būtiną, kad mažmeninis 
investuotojas galėtų priimti informacija 
pagrįstą sprendimą dėl investavimo į 
konkretų investicinį produktą.

Or. en
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Pakeitimas 432
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Investicinių produktų teikėjas kitą 
informaciją gali įtraukti tik tuomet, jei ji 
būtina, kad mažmeninis investuotojas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą dėl investavimo į konkretų
investicinį produktą.

3. Mažmeninių investicinių produktų
paketų teikėjas kitą informaciją gali 
įtraukti tik tuomet, jei ji būtina, kad 
mažmeninis investuotojas galėtų priimti 
informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo į konkretų mažmeninių 
investicinių produktų paketą.

Or. en

Pakeitimas 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Investicinių produktų teikėjas kitą 
informaciją gali įtraukti tik tuomet, jei ji 
būtina, kad mažmeninis investuotojas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą dėl investavimo į konkretų
investicinį produktą.

3. MIPP teikėjas kitą objektyvią
informaciją gali įtraukti tik tuomet, jei ji 
būtina, kad mažmeninis investuotojas 
galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą dėl investavimo į konkretų
MIPP.

Or. en

Pagrindimas

Dėl 8 straipsnio 5 dalies nuostatos dėl deleguotųjų aktų gali kilti suderinamumo su kai kurių 
valstybių narių konstitucija problemų. Rūpestį kelia 8 straipsnio 3 dalis, kurioje nurodoma, 
kad galima įtraukti „kitą informaciją“. Kadangi esama galimybės įtraukti „kitą informaciją“, 
tai susiję su rizika, kad informacija, kuri gali nulemti sprendimus dėl investavimo, bus 
reguliuojama deleguotuosiuose aktuose.
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Pakeitimas 434
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Kai taikytina, investicinį produktą 
parduodantis asmuo turi nurodyti:
i) investicinio produkto apmokestinimo 
tvarką valstybėje narėje, kurioje jis 
aktyviai rekomenduoja investicinį 
produktą arba jį platina;
ii) su investiciniu produktu susijusias 
išlaidas, kai jis yra tarpininkas;
iii) komisinius, retrocesijas arba kitas su 
sandoriu susijusias išmokas, kurias 
sumoka teikėjas arba trečioji šalis, kaip 
nurodyta Direktyvoje 2004/39/EB, 
Direktyvoje 2002/92/EB ir Direktyvoje 
2011/61/ES.
Ši informacija pateikiama atskirame 
ikisutartiniame dokumente, kuris nėra 
ilgesnis nei vienas puslapis ir kuris 
prekybos vietoje turėtų būti pridedamas 
kaip pagrindinės informacijos dokumento 
priedas.

Or. en

Pakeitimas 435
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai taikytina, tarpininkas nurodo:
i) visas su investiciniu produktu susijusias 
išlaidas, kai jis yra tarpininkas;
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ii) komisinius, retrocesijas arba kitas su 
operacija susijusias išmokas, kurias 
sumoka teikėjas arba trečioji šalis, kaip 
nurodyta Direktyvoje 2004/39/EB ir 
Direktyvoje 2002/39/EB;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Europos vartotojų organizacijos nuomone.

Pakeitimas 436
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EVPRI sukuria nepriklausomą 
internetinę fondų skaičiuoklę; Fondų 
skaičiuoklė leis investuotojams įvedant 
informaciją apie tikėtiną investicijos 
trukmę, investicijos dydį, ir tikėtiną 
pagrindinės investicijos grąžą procentais 
apskaičiuoti siūlomo mažmeninio 
investicinio produkto grąžą, kad jie galėtų 
nustatyti galutinę investicijos vertę atėmus 
išlaidas.
Fondų skaičiuoklės skaičiavimai apima 
įvairių investicinių produktų teikėjų bet 
kokiems viešai parduodamiems fondams 
taikomos išlaidos ir rinkliavos ir bet 
kokios tarpininkų ar kirų investicinės 
grandinės dalių taikomos papildomos 
išlaidos ir rinkliavos, kurios dar nėra 
įtrauktos į produktų teikėjų išlaidas ir 
rinkliavas. 
Investicinių produktų teikėjai ir 
investicinius produktus rekomenduojantys
ar parduodantys asmenys kas ketvirtį 
privalo EVPRI pateikti atitinkamus 
duomenis, tam tikslui nustatant 60 dienų 
ilgiausią vėlavimo terminą.
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EVPRI šiai veiklai vykdyti suteikiami 
ištekliai. Prireikus ji glaudžiai 
bendradarbiauja su kitomis Europos 
priežiūros institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

Jungtinėse Amerikos Valstijose Finansų pramonės reguliavimo institucija (angl. FINRA) 
palaiko internetinę fondų skaičiuoklę, pavadintą „Fund Analyzer“, kuria suteikiama 
informacija apie daugiau nei 18 000 savitarpio fondų, biržos prekybos sąrašus įtrauktų fondų 
(angl. ETF) ir biržos prekybos sąrašus įtrauktų skolos vertybinių popierių (angl. ETN) ir jų 
analizė. Ši priemonė įvertina fondų vertę ir rinkliavų ir išlaidų poveikį investicijoms ir leidžia 
asmenims ieškoti taikomų rinkliavų ir esamų fondams taikomų nuolaidų. EVPRI galėtų 
sukurti panašią priemonę.

Pakeitimas 437
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama bendru formatu, įskaitant 
bendras antraštes, ir laikantis 2 dalyje 
nustatytos standartizuotos tvarkos, kad 
būtų galima palyginti su bet kurio kito 
investicinio produkto pagrindinės 
informacijos dokumentu. Pagrindinės 
informacijos dokumente aiškiai 
nurodomas bendras simbolis, kad 
dokumentą būtų galima atskirti nuo kitų 
dokumentų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 438
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama bendru formatu, įskaitant 
bendras antraštes, ir laikantis 2 dalyje 
nustatytos standartizuotos tvarkos, kad 
būtų galima palyginti su bet kurio kito 
investicinio produkto pagrindinės 
informacijos dokumentu. Pagrindinės 
informacijos dokumente aiškiai nurodomas 
bendras simbolis, kad dokumentą būtų 
galima atskirti nuo kitų dokumentų.

4. 2 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama bendru formatu, įskaitant 
bendras antraštes, ir laikantis 2 dalyje 
nustatytos standartizuotos tvarkos, kad 
būtų galima palyginti su bet kurio kito 
investicinio produkto pagrindinės 
informacijos dokumentu. Pagrindinės 
informacijos dokumentas negali būti 
ilgesnis nei 3 puslapiai, jis išdėstomas
aiškiai, nedviprasmiškai ir įskaitomai ir 
jame aiškiai nurodomas bendras simbolis, 
kad dokumentą būtų galima atskirti nuo 
kitų dokumentų.

Or. de

Pakeitimas 439
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama bendru formatu, įskaitant 
bendras antraštes, ir laikantis 2 dalyje 
nustatytos standartizuotos tvarkos, kad 
būtų galima palyginti su bet kurio kito 
investicinio produkto pagrindinės 
informacijos dokumentu. Pagrindinės 
informacijos dokumente aiškiai nurodomas 
bendras simbolis, kad dokumentą būtų 
galima atskirti nuo kitų dokumentų.

4. 2 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama bendru formatu, įskaitant 
bendras antraštes, ir laikantis 2 dalyje 
nustatytos standartizuotos tvarkos, kad 
būtų galima palyginti su bet kurio kito 
investicinio produkto pagrindinės 
informacijos dokumentu. Pagrindinės 
informacijos dokumente aiškiai nurodomas 
bendras simbolis, kad dokumentą būtų 
galima atskirti nuo kitų dokumentų; iš 
principo, visa neigiama informacija 
pateikiama pilnais sakiniais prieš 
pateikiant bet kokią teigiamą informaciją; 
draudžiama pateikti kainoraščius ir 
sąvokų santrumpas.

Or. de
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Pakeitimas 440
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama bendru formatu, įskaitant 
bendras antraštes, ir laikantis 2 dalyje 
nustatytos standartizuotos tvarkos, kad 
būtų galima palyginti su bet kurio kito 
investicinio produkto pagrindinės 
informacijos dokumentu. Pagrindinės 
informacijos dokumente aiškiai nurodomas 
bendras simbolis, kad dokumentą būtų 
galima atskirti nuo kitų dokumentų.

4. 2 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama standartizuotu formatu, 
įskaitant bendras antraštes, ir laikantis 
2 dalyje nustatytos standartizuotos tvarkos, 
kad būtų galima palyginti su bet kurio kito 
investicinio produkto pagrindinės 
informacijos dokumentu. Pagrindinės 
informacijos dokumente aiškiai nurodomas 
bendras simbolis, kad dokumentą būtų
galima atskirti nuo kitų dokumentų.

Or. en

Pakeitimas 441
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama bendru formatu, įskaitant 
bendras antraštes, ir laikantis 2 dalyje 
nustatytos standartizuotos tvarkos, kad 
būtų galima palyginti su bet kurio kito
investicinio produkto pagrindinės 
informacijos dokumentu. Pagrindinės 
informacijos dokumente aiškiai nurodomas 
bendras simbolis, kad dokumentą būtų 
galima atskirti nuo kitų dokumentų.

4. 2 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama bendru formatu, įskaitant 
bendras antraštes, ir laikantis 2 dalyje 
nustatytos standartizuotos tvarkos, kad 
būtų galima palyginti su bet kurio kito
mažmeninių investicinių produktų paketo
pagrindinės informacijos dokumentu.
Pagrindinės informacijos dokumente 
aiškiai nurodomas bendras simbolis, kad 
dokumentą būtų galima atskirti nuo kitų 
dokumentų.

Or. en



PE504.398v01-00 40/174 AM\926906LT.doc

LT

Pakeitimas 442
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą 
pagal 3 dalį, pateikimas ir konkretūs 
aspektai, taip pat konkreti informacija 
apie 4 dalyje nurodytą bendrą formatą ir 
bendrą simbolį. Komisija atsižvelgia į 
investicinių produktų skirtumus ir 
mažmeninių investuotojų gebėjimus, taip 
pat investicinių produktų savybes, kurie 
sudaro sąlygas mažmeniniam 
investuotojui pasirinkti iš skirtingų 
pagrindinių investicijų arba kitų produkto 
teikiamų galimybių, įskaitant atvejus, kai 
šis pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku 
arba keistis ateityje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 443
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą 

5. „Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 2 
dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį.
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pagal 3 dalį, pateikimas ir konkretūs 
aspektai, taip pat konkreti informacija apie 
4 dalyje nurodytą bendrą formatą ir bendrą 
simbolį. Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat 
investicinių produktų savybes, kurie sudaro 
sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių 
investicijų arba kitų produkto teikiamų 
galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje.

Suminiame 2 dalies e punkto i papunktyje 
nurodytos rizikos ir grąžos indikatoriuje 
atsižvelgiama į ilgalaikį išlaidų poveikį ir į 
galimos būsimos veiklos rezultatus. Jis 
turi būti parengtas taip, kad rizika, kurią 
prisiima investuotojai, būtų aiški ir 
palyginama pagal produktus. Rodiklis turi 
aiškiai parodyti, kad galimybės gauti 
didesnę grąžą susijusios su didesnės 
rizikos prisiėmimu. 2 dalies e punkto ii 
papunktyje nurodytas palyginimas 
parengiamas taip, kad padėtų 
investuotojui suprasti, kaip didesnės 
rizikos prisiėmimas veikia investicinio 
produkto grąžą, o nerizikingas 
lyginamasis standartas nustatomas taip, 
kad būtų suprantamas mažmeniniams 
investuotojams ir jų neklaidintų. 2 dalies f 
punkte nurodytas suminis išlaidų rodiklis, 
išreikštas pinigais, parodo išlaidų, kurias 
investuotojas ilgainiui galėtų atgauti iš 
savo investicijų, poveikį. Į jį įeina skaičiai, 
kuriuos mažmeniniai investuotojai gali 
panaudoti, kad palygintų produktus. 
Komisija atsižvelgia į informacijos 
atskleidimą mažmeniniams 
investuotojams, vykdomą asmens, 
parduodančio investicinį produktą, 
susijusį su išlaidomis, pagal [FPRD] ir 
[DTD], kad užtikrintų, jog pagrindinės 
informacijos dokumento informacija apie 
išlaidas atitiktų kitą atskleistą informaciją 
ir kad su išlaidomis susijusi informacija 
būtų išsami ir aiškiai parodytų 
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mažmeniniam investuotojui bendrą 
poveikį, kurį gali turėti išlaidos.
Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat 
investicinių produktų savybes, kurie sudaro 
sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių 
investicijų arba kitų produkto teikiamų 
galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje.

Or. en

Pakeitimas 444
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį.
Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat
investicinių produktų savybes, kurie 
sudaro sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių 
investicijų arba kitų produkto teikiamų 
galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje.

5. Europos bankininkystės institucija 
(EBI), Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (EDPPI) ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
(EVPRI) pagal 23 straipsnį parengia 
techninių standartų projektą, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 2 
dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį.
Europos priežiūros institucijos atsižvelgia 
į MIPP skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat MIPP
savybes, kurie sudaro sąlygas 
mažmeniniam investuotojui pasirinkti iš 
skirtingų pagrindinių investicijų arba kitų 
produkto teikiamų galimybių, įskaitant 
atvejus, kai šis pasirinkimas gali vykti 
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skirtingu laiku arba keistis ateityje.

Šiuos techninių reguliavimo standartų 
projektus Europos priežiūros institucijos 
pateikia Komisijai iki [...].
Įgaliojimas priimti techninius reguliavimo 
standartus suteikiamas Komisijai laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 
straipsniuose, Reglamento (ES) Nr. 
1094/2010 10–14 straipsniuose ir 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 
straipsniuose nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti sąlygas sektoriui ir EPI sparčiai reaguoti į pokyčius rinkoje, visos trys EPI 
turėtų kartu parengti bendrus techninius reguliavimo standartus, užuot Komisijai suteikus 
įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 445
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį. 
Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat 
investicinių produktų savybes, kurie sudaro 
sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių
investicijų arba kitų produkto teikiamų 

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį. 
Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat 
investicinių produktų savybes, kurie sudaro 
sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių
investicijų arba kitų produkto teikiamų 
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galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje.

galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su trimis Europos 
priežiūros institucijomis, parengia 
pagrindinės informacijos dokumentų 
pavyzdžius, kuriuose atsižvelgiama į 
investicinių produktų skirtumus.

Or. en

Pakeitimas 446
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį.
Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat 
investicinių produktų savybes, kurie sudaro 
sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių 
investicijų arba kitų produkto teikiamų
galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje.

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį.
Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat 
investicinių produktų savybes, kurie sudaro 
sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių 
investicijų arba kitų produkto teikiamų
galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje. Prieš priimdama 
deleguotuosius aktus, Komisija atlieka 
tinkamą mažmeninio investuotojo 
testavimą, kad parinktų mažmeniniams 
investuotojams labiausiai tinkančias 
priemones.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi PID pateikiama pagrindinė informacija apie investicinį produktą taip, kad ją galėtų 
suprasti kuo daugiau galimų mažmeninių investuotojų, raginama kartu su mažmeniniais 
investuotojais atlikti išsamų tyrimą.

Pakeitimas 447
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį. 
Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat 
investicinių produktų savybes, kurie sudaro 
sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių 
investicijų arba kitų produkto teikiamų 
galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje.

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį. 
Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat 
investicinių produktų savybes, kurie sudaro 
sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių 
investicijų arba kitų produkto teikiamų 
galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje. Komisija taip pat pasiūlo 
šviesoforo sistemą, pagal kurią bus 
lengviau klasifikuoti ir priskirti tam 
tikroms kategorijoms investicinius 
produktus kaip itin rizikingus, rizikingus 
ir mažiau rizikingus.

Or. de

Pakeitimas 448
Ildikó Gáll-Pelcz
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį. 
Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat 
investicinių produktų savybes, kurie sudaro 
sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių 
investicijų arba kitų produkto teikiamų 
galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje.

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį. 
Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat 
investicinių produktų savybes, kurie sudaro 
sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių 
investicijų arba kitų produkto teikiamų 
galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje. Prieš priimdama 
deleguotuosius aktus, Komisija atlieka 
tinkamą mažmeninio investuotojo 
testavimą, kad parinktų mažmeniniams 
investuotojams labiausiai tinkančias 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 449
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 2 ir 
3 a dalyje nurodytos informacijos elementų 
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pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį.
Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat 
investicinių produktų savybes, kurie sudaro 
sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių 
investicijų arba kitų produkto teikiamų 
galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje.

pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas ir investicinio 
produkto pardavėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą arba 
jo priedą kaip nurodyta 3 dalyje, 
pateikimas ir konkretūs aspektai, taip pat 
konkreti informacija apie 4 dalyje nurodytą 
bendrą formatą ir bendrą simbolį. Komisija 
atsižvelgia į investicinių produktų 
skirtumus ir mažmeninių investuotojų 
gebėjimus, taip pat investicinių produktų 
savybes, kurie sudaro sąlygas 
mažmeniniam investuotojui pasirinkti iš 
skirtingų pagrindinių investicijų arba kitų 
produkto teikiamų galimybių, įskaitant 
atvejus, kai šis pasirinkimas gali vykti 
skirtingu laiku arba keistis ateityje. Prieš 
priimdama deleguotuosius aktus, 
Komisija atlieka tinkamą mažmeninio 
investuotojo testavimą, kad parinktų 
mažmeniniams investuotojams labiausiai 
tinkančias priemones.

Or. en

Pakeitimas 450
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį.
Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 2 
dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, įskaitant rizikos 
rodiklių nustatymo poveikį. Komisija 
įgaliojama pagal 23 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose išsamiai 
patikslinamas kiekvieno iš 2 dalyje 
nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas ir investicinius 
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investuotojų gebėjimus, taip pat 
investicinių produktų savybes, kurie sudaro 
sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių 
investicijų arba kitų produkto teikiamų 
galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje.

produktus parduodantis asmuo gali 
įtraukti į pagrindinės informacijos 
dokumentą pagal 3 dalį, pateikimas ir 
konkretūs aspektai, taip pat konkreti 
informacija apie 4 dalyje nurodytą bendrą 
formatą ir bendrą simbolį. Komisija 
atsižvelgia į investicinių produktų 
skirtumus ir mažmeninių investuotojų 
gebėjimus, taip pat investicinių produktų 
savybes, kurie sudaro sąlygas 
mažmeniniam investuotojui pasirinkti iš 
skirtingų pagrindinių investicijų arba kitų 
produkto teikiamų galimybių, įskaitant 
atvejus, kai šis pasirinkimas gali vykti 
skirtingu laiku arba keistis ateityje. Prieš 
priimdama deleguotuosius aktus, 
Komisija atlieka planuojamos KIPVPS 
direktyvos poveikio vartotojams, kuriems 
ji taikoma, bandymus, siekiant atrinkti 
labiausiai tinkamas priemones, visų pirma 
rizikos atskleidimo priemones 
mažmeniniams investuotojams.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Europos vartotojų organizacijos pasiūlymu.

Pakeitimas 451
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią mažmeninių investicinių produktų 
paketo teikėjas gali įtraukti į pagrindinės 
informacijos dokumentą pagal 3 dalį, 
pateikimas ir konkretūs aspektai, taip pat 
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nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį.
Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat 
investicinių produktų savybes, kurie sudaro 
sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių 
investicijų arba kitų produkto teikiamų 
galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje.

konkreti informacija apie 4 dalyje nurodytą 
bendrą formatą ir bendrą simbolį. Komisija 
atsižvelgia į mažmeninių investicinių 
produktų paketų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat
mažmeninių investicinių produktų paketų
savybes, kurie sudaro sąlygas 
mažmeniniam investuotojui pasirinkti iš 
skirtingų pagrindinių investicijų arba kitų 
produkto teikiamų galimybių, įskaitant 
atvejus, kai šis pasirinkimas gali vykti 
skirtingu laiku arba keistis ateityje.

Or. en

Pakeitimas 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį.
Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat
investicinių produktų savybes, kurie 
sudaro sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių 
investicijų arba kitų produkto teikiamų 
galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje.

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 
2 dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos objektyvios
informacijos, kurią produkto teikėjas gali 
įtraukti į pagrindinės informacijos 
dokumentą pagal 3 dalį, pateikimas ir 
konkretūs aspektai, taip pat konkreti 
informacija apie 4 dalyje nurodytą bendrą 
formatą ir bendrą simbolį. Komisija 
atsižvelgia į MIPP skirtumus ir 
mažmeninių investuotojų gebėjimus, taip 
pat MIPP savybes, kurie sudaro sąlygas 
mažmeniniam investuotojui pasirinkti iš 
skirtingų pagrindinių investicijų arba kitų 
produkto teikiamų galimybių, įskaitant 
atvejus, kai šis pasirinkimas gali vykti 
skirtingu laiku arba keistis ateityje.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl 8 straipsnio 5 dalies nuostatos dėl deleguotųjų aktų gali kilti suderinamumo su kai kurių 
valstybių narių konstitucija problemų. Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl „kitos objektyvios informacijos“.

Pakeitimas 453
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Europos bankininkystės institucija 
(EBI), Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (EDPPI) ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
(EVPRI) parengia reguliavimo standartų 
projektus ir jais nustato:

Išbraukta.

a) metodiką, kuria grindžiamas šio 
straipsnio 2 dalies e punkte nurodytas 
rizikos ir grąžos pristatymas; ir
b) šio straipsnio 2 dalies f punkte 
nurodytų išlaidų apskaičiavimą.
Techninių reguliavimo standartų 
projektuose atsižvelgiama į įvairių tipų 
investicinius produktus. Šiuos techninių 
reguliavimo standartų projektus Europos 
priežiūros institucijos pateikia Komisijai 
iki [...].
Įgaliojimas priimti techninius reguliavimo 
standartus suteikiamas Komisijai laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 
straipsniuose, Reglamento (ES) Nr. 
1094/2010 10–14 straipsniuose ir 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 
straipsniuose nustatytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 454
Astrid Lulling
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos bankininkystės institucija (EBI), 
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucija (EDPPI) ir Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija (EVPRI) 
parengia reguliavimo standartų projektus 
ir jais nustato:

Išbraukta.

a) metodiką, kuria grindžiamas šio 
straipsnio 2 dalies e punkte nurodytas 
rizikos ir grąžos pristatymas; ir
b) šio straipsnio 2 dalies f punkte 
nurodytų išlaidų apskaičiavimą.

Or. en

Pakeitimas 455
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metodiką, kuria grindžiamas šio 
straipsnio 2 dalies e punkte nurodytas 
rizikos ir grąžos pristatymas; ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 456
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metodiką, kuria grindžiamas šio a) metodiką, kuria grindžiamas šio 
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straipsnio 2 dalies e punkte nurodytas 
rizikos ir grąžos pristatymas; ir

straipsnio 2 dalies e punkte nurodytas 
rizikos ir grąžos pobūdžio pristatymas; ir

Or. en

Pakeitimas 457
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šio straipsnio 2 dalies f punkte 
nurodytų išlaidų apskaičiavimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 458
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šio straipsnio 2 dalies f punkte nurodytų 
išlaidų apskaičiavimą.

b) šio straipsnio 2 dalies f punkte nurodytų 
išlaidų apskaičiavimą, įskaitant suminių 
rodiklių nustatymą.

Or. en

Pakeitimas 459
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kiekybinio portfelio įvertinimo pagal 
jo indėlį finansuojant šio straipsnio 2 



AM\926906LT.doc 53/174 PE504.398v01-00

LT

dalies b punkto iii papunkčio a 
papunktyje nurodytą perėjimą prie 
kitokios energetikos, kuris yra būtinas 
siekiant užtikrinti, kad pasaulio klimato 
atšilimas neviršytų +2° C, apskaičiavimo 
metodiką.

Or. en

Pakeitimas 460
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninių reguliavimo standartų 
projektuose atsižvelgiama į įvairių tipų 
investicinius produktus. Šiuos techninių 
reguliavimo standartų projektus Europos 
priežiūros institucijos pateikia Komisijai 
iki [...].

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 461
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninių reguliavimo standartų 
projektuose atsižvelgiama į įvairių tipų
investicinius produktus. Šiuos techninių 
reguliavimo standartų projektus Europos 
priežiūros institucijos pateikia Komisijai 
iki [...].

Techninių reguliavimo standartų 
projektuose atsižvelgiama į įvairių tipų 
produktus, visų pirma į draudimo 
produktus pagal Direktyvą 2009/138/EB.
Šiuos techninių reguliavimo standartų 
projektus Europos priežiūros institucijos 
pateikia Komisijai iki [...].

Or. de
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Pakeitimas 462
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninių reguliavimo standartų 
projektuose atsižvelgiama į įvairių tipų 
investicinius produktus. Šiuos techninių 
reguliavimo standartų projektus Europos 
priežiūros institucijos pateikia Komisijai 
iki [...].

Techninių reguliavimo standartų 
projektuose atsižvelgiama į įvairių tipų 
investicinius produktus ir į jau atliktą 
darbą pagal [FPRD], [DTD], Prospekto 
direktyvą, direktyvą „Mokumas II“ ir 
Direktyvą 2009/65/EB, kuria įvestas 
pagrindinės investuotojų informacijos 
dokumentas kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamus vertybinius popierius 
subjektams (KIPVPS). Šiuos techninių 
reguliavimo standartų projektus Europos 
priežiūros institucijos pateikia Komisijai 
iki [...].

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų kaip įmanoma labiau suderinti įvairius tarpusavyje susijusius teisėkūros aktus.

Pakeitimas 463
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninių reguliavimo standartų 
projektuose atsižvelgiama į įvairių tipų
investicinius produktus. Šiuos techninių 
reguliavimo standartų projektus Europos 
priežiūros institucijos pateikia Komisijai 
iki [...].

Techninių reguliavimo standartų 
projektuose atsižvelgiama į įvairių tipų
mažmeninių investicinių produktų 
paketus. Šiuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Europos priežiūros 
institucijos pateikia Komisijai iki [...].

Or. en
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Pakeitimas 464
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgaliojimas priimti techninius reguliavimo 
standartus suteikiamas Komisijai laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 
straipsniuose, Reglamento (ES) Nr. 
1094/2010 10–14 straipsniuose ir 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 
straipsniuose nustatytos tvarkos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 465
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis
Sudėtingų produktų įspėjamasis ženklas

1. Investicinių produktų, kuriems kyla 
vienas ar daugiau šio straipsnio 2 dalyje 
apibūdintų pavojų, pagrindinės 
informacijos dokumento pirmo puslapio 
viršuje aiškiai matomu šriftu pateikiamas 
šis pareiškimas:
„Kompetentinga institucija mano, kad šis 
produktas yra per sudėtingas, kad galėtų 
būti parduodamas neprofesionaliems 
investuotojams, todėl tuo tikslu šio 
produkto tuo tikslu nevertino produkto 
informaciniame dokumente.“
2. Laikoma, kad investiciniai nėra skirti 
mažmeniniams investuotojams, jei 
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patenkinama viena ar daugiau iš šių 
sąlygų:
i) rizikos ir grąžos pobūdis arba išlaidos 
pristatomos pernelyg sudėtingai;
ii) produkte investuojama į pagrindinį 
turtą, į kurį neprofesionalūs investuotojai 
paprastai neinvestuoja;
iii) rizikos ir grąžos pobūdis priklauso nuo 
dviejų ar daugiau įvykių, susijusių su 
mažiausiai dvejomis skirtingomis turto 
klasėmis, vyksmo tuo pačiu metu;
iv) investicijos galutinės grąžos 
apskaičiavimui naudojama keletas 
skirtingų mechanizmų, sukuriant didesnį 
pavojų, kad investuotojas gali jo 
nesuprasti;
v) į investicijos grąžą yra įtrauktos paketo 
sudarymo ypatybės, pagal kurias 
naudojamasi investuotojų elgsenos 
tendencijomis, pvz., siūlant patrauklias 
fiksuotą palūkanų normą, kurią vėliau 
pakeičia žymiai didesnė kintanti nuo tam 
tikrų sąlygų priklausanti palūkanų norma 
arba iteracinė formulė;
vi) bendra finansinio produkto rizika, 
matuojama jos mėnesine vertės pokyčio 
rizika, apskaičiuota pagal 99% 
pasikliovimo intervalą prekybos metu yra 
didesnė nei 20%.
3. Europos bankininkystės institucija 
(EBI), Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (EDPPI) ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
(EVPRI) parengia gaires dėl šio 
straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų.
Šiuos techninių reguliavimo standartų 
projektus Europos priežiūros institucijos 
pateikia Komisijai iki [...].
Įgaliojimas priimti techninius reguliavimo 
standartus suteikiamas Komisijai laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 
straipsniuose, Reglamento (ES) Nr. 
1094/2010 10–14 straipsniuose ir 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 
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straipsniuose nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Per didelio mažmeniniams investuotojams parduodamų investicinių produktų paketų 
sudarymo sudėtingumo klausimas turėtų būti sprendžiamas pateikiant perspėjimą produktų, 
kurių rizikos ir grąžos pobūdis yra sudėtingas ar neįprastas, pagrindinės informacijos 
dokumente. Šiuo papildomu skaidrumu būtų leidžiama vartotojams nustatyti finansų 
inžinerijos sukuriamą netinkamą riziką, taip būtų gerinama investuotojų apsauga. Toks 
metodas jau naudojamas kai kuriose valstybėse narėse.

Pakeitimas 466
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkodaros pranešimuose, kuriuose yra su 
investiciniu produktu susijusios specifinės 
informacijos, nepateikiama teiginių, 
prieštaraujančių pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktai informacijai arba 
menkinančių pagrindinės informacijos 
dokumento svarbą. Rinkodaros 
pranešimuose nurodoma, kad yra
pagrindinės informacijos dokumentas, ir 
informuojama, kaip jį gauti.

Rinkodaros pranešimuose apie investicinį 
produktą nepateikiama teiginių, 
prieštaraujančių pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktai informacijai arba 
menkinančių pagrindinės informacijos 
dokumento svarbą. Rinkodaros 
pranešimuose informuojama, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
paskelbtas kompetentingos institucijos 
oficialioje interneto svetainėje ir 
pateikiama tiesioginė nuoroda. Paprašius 
popierinė kopija gali būti nemokamai 
perduodama teikėjui ar investicinį 
produktą parduodantiems asmenims.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Europos vartotojų organizacijos pasiūlymu.
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Pakeitimas 467
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkodaros pranešimuose, kuriuose yra su
investiciniu produktu susijusios specifinės 
informacijos, nepateikiama teiginių, 
prieštaraujančių pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktai informacijai arba 
menkinančių pagrindinės informacijos 
dokumento svarbą. Rinkodaros 
pranešimuose nurodoma, kad yra 
pagrindinės informacijos dokumentas, ir 
informuojama, kaip jį gauti.

Rinkodaros pranešimuose, kuriuose yra su
mažmeninių investicinių produktų paketu
susijusios specifinės informacijos, 
nepateikiama teiginių, prieštaraujančių 
pagrindinės informacijos dokumente 
pateiktai informacijai arba menkinančių 
pagrindinės informacijos dokumento 
svarbą. Rinkodaros pranešimuose 
nurodoma, kad yra pagrindinės 
informacijos dokumentas, ir 
informuojama, kaip jį gauti.

Or. en

Pakeitimas 468
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinio produkto teikėjas reguliariai 
peržiūri pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktą informaciją ir 
patikslina dokumentą, kai atlikus peržiūrą 
matyti, kad reikia pakeitimų.

1. Investicinio produkto teikėjas reguliariai
ir mažiausiai kasmet peržiūri pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktą 
informaciją ir patikslina dokumentą bent 
tuomet, kai atlikus peržiūrą matyti, kad
padidėjo investicijų valdymo vertė ir 
atitinkama investicijų valdymo rizika. Ši 
peržiūra apima investicinių produktų 
pagrindinės informacijos dokumentuose 
nustatytų standartų naudojimą, kuris 
parodo, kad reikia pakeitimų. Tai aiškiai, 
glaustai ir išsamiai nurodoma 
aprašomojoje metinės ataskaitos dalyje ir 
pateikiama teisingą ir sąžiningą 
investuoto turto veiklos rezultatų, valdymo 
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išlaidų, investicijų valdymo strategijų, 
padidėjusios investicijų valdymo vertės ir 
atitinkamos investicijų valdymo rizikos 
pokyčių, įskaitant investicinių produktų 
pagrindinės informacijos dokumentuose 
nustatytus standartus, santrauka.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti veiksmingą PVPS informacijos atnaujinimą.

Pakeitimas 469
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinio produkto teikėjas reguliariai 
peržiūri pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktą informaciją ir 
patikslina dokumentą, kai atlikus peržiūrą 
matyti, kad reikia pakeitimų.

1. Investicinio produkto teikėjas reguliariai 
peržiūri pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktą informaciją ir 
patikslina dokumentą, kai atlikus peržiūrą 
matyti, kad padaryta esminių produkto 
pokyčių.

Or. en

Pakeitimas 470
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinio produkto teikėjas reguliariai 
peržiūri pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktą informaciją ir
patikslina dokumentą, kai atlikus peržiūrą 
matyti, kad reikia pakeitimų.

1. Investicinio produkto teikėjas reguliariai 
peržiūri pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktą informaciją, patikslina 
dokumentą, kai atlikus peržiūrą matyti, kad 
reikia esminių pakeitimų, ir nedelsiant 
pateikia pakeistą jo versiją.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant investicinių produktų teikėjams suteikti tam tikrą tikrumo lygi, būtent kada jie turi 
peržiūrėti PID, turėtų būti išaiškinama, kad peržiūros reikia tik tuomet, kai investicinis 
produktas iš esmės pakeičiamas. Kai tik atliekama peržiūra, nėra priežasčių delsti pateikti 
peržiūrėtą PID versiją.

Pakeitimas 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinio produkto teikėjas reguliariai 
peržiūri pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktą informaciją ir
patikslina dokumentą, kai atlikus peržiūrą 
matyti, kad reikia pakeitimų.

1. MIPP teikėjas reguliariai peržiūri 
pagrindinės informacijos dokumente 
pateiktą informaciją, patikslina dokumentą, 
kai atlikus peržiūrą matyti, kad reikia
esminių pakeitimų, ir nedelsiant pateikia 
pakeistą jo versiją.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinės informacijos dokumentas, turėtų būti suredaguotas kaip ikisutartinis 
dokumentas, t. y. pagalbinė priemonė, kuria prisidedama prie atskiro sprendimo dėl 
investicijų. Todėl bet kokie įpareigojimai peržiūrėti šį dokumentą apsiriboja tik aplinkybėmis, 
kurios atspindėtų esminį paties investicinio produkto pasikeitimą. Šis reikalavimas yra 
suderintas su KIPVPS IV reglamento (Reglamentas 583/2010/ES) 23 straipsnio 3 dalimi.

Pakeitimas 472
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinio produkto teikėjas reguliariai 
peržiūri pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktą informaciją ir 

1. Investicinio produkto teikėjas reguliariai 
peržiūri pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktą informaciją ir 
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patikslina dokumentą, kai atlikus peržiūrą 
matyti, kad reikia pakeitimų.

patikslina dokumentą, kai atlikus peržiūrą 
matyti, kad reikia esminių pakeitimų, ypač 
susijusių su rizikos vertinimu.

Or. en

Pakeitimas 473
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinio produkto teikėjas reguliariai 
peržiūri pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktą informaciją ir 
patikslina dokumentą, kai atlikus peržiūrą 
matyti, kad reikia pakeitimų.

1. Mažmeninių investicinių produktų 
paketo teikėjas reguliariai peržiūri 
pagrindinės informacijos dokumente 
pateiktą informaciją ir patikslina 
dokumentą, kai atlikus peržiūrą matyti, kad 
reikia pakeitimų.

Or. en

Pakeitimas 474
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos išsamios taisyklės dėl 
pagrindinės informacijos dokumente 
pateiktos informacijos peržiūros ir 
pagrindinės informacijos dokumento 
tikslinimo, susijusios su:

2. Europos bankininkystės institucija 
(EBI), Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (EDPPI) ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
(EVPRI) parengia reguliavimo standartų 
projektus, kuriuose nustatomos išsamios 
taisyklės dėl pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktos informacijos 
peržiūros ir pagrindinės informacijos 
dokumento tikslinimo, susijusios su:

Europos priežiūros institucijos šiuos 
techninių reguliavimo standartų projektus 
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pateikia Komisijai ne vėliau kaip [...].
Įgaliojimas priimti techninius reguliavimo 
standartus suteikiamas Komisijai laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 
straipsniuose, Reglamento (ES) Nr. 
1094/2010 10–14 straipsniuose ir 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 
straipsniuose nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti atitinkamo lankstumo ir sudaryti sąlygas sektoriui ir EPI sparčiai reaguoti į 
pokyčius rinkoje, visos trys EPI turėtų kartu parengti bendrus techninius reguliavimo 
standartus, užuot Komisijai suteikus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 475
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos išsamios taisyklės dėl 
pagrindinės informacijos dokumente 
pateiktos informacijos peržiūros ir 
pagrindinės informacijos dokumento 
tikslinimo, susijusios su:

2. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos išsamios taisyklės dėl 
pagrindinės informacijos dokumente 
pateiktos informacijos peržiūros ir 
pagrindinės informacijos dokumento 
tikslinimo atsižvelgiant į investicinio 
produkto pobūdį, susijusios su:

Or. en

Pakeitimas 476
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąlygomis, kuriomis pagrindinės 
informacijos dokumente pateikta 
informacija turi būti tikslinama ir kuriomis 
privaloma arba neprivaloma iš naujo 
paskelbti patikslintą pagrindinės 
informacijos dokumentą;

b) sąlygomis, kuriomis pagrindinės 
informacijos dokumente pateikta 
informacija turi būti tikslinama;

Or. en

Pagrindimas

Kai nustatoma, kad peržiūra būtina ir ji įvyko, peržiūrėtas PID paskelbiamas nedelsiant. 
Tolesni deleguotieji aktai, išsamiau tikslinantys tokią paprastą taisyklę, yra nereikalingi.

Pakeitimas 477
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąlygomis, kuriomis pagrindinės 
informacijos dokumente pateikta 
informacija turi būti tikslinama ir kuriomis 
privaloma arba neprivaloma iš naujo 
paskelbti patikslintą pagrindinės 
informacijos dokumentą;

b) sąlygomis, kuriomis pagrindinės 
informacijos dokumente pateikta 
informacija turi būti tikslinama, atskirai 
nustatant, ką reiškia terminas „esminiai 
pokyčiai“ ir kuriomis privaloma arba 
neprivaloma iš naujo paskelbti patikslintą 
pagrindinės informacijos dokumentą;

Or. en

Pakeitimas 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąlygomis, kuriomis pagrindinės b) sąlygomis, kuriomis pagrindinės 
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informacijos dokumente pateikta 
informacija turi būti tikslinama ir kuriomis 
privaloma arba neprivaloma iš naujo 
paskelbti patikslintą pagrindinės 
informacijos dokumentą;

informacijos dokumente pateikta 
informacija turi būti tikslinama.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka pakeitimus, kuriuos pasiūlė O. Schmidt pirmojoje dalyje. Žr. 10 straipsnio 1 dalies O. 
Schmidt pakeitimo pagrindimą. Jei dėl pagrindinės informacijos dokumento peržiūros 
vykdoma daromi pakeitimai, peržiūrėtas dokumentas paskelbiamas nedelsiant. Šiuo klausimu 
nėra reikalo Komisijai suteikti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 479
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) konkrečiomis sąlygomis, kuriomis 
pagrindinės informacijos dokumente 
pateikta informacija turi būti peržiūrėta 
arba pagrindinės informacijos dokumentas 
turi būti patikslintas, kai investicinis 
produktas mažmeniniams investuotojams 
nėra teikiamas nuolat;

c) konkrečiomis sąlygomis, kuriomis 
pagrindinės informacijos dokumente 
pateikta informacija turi būti peržiūrėta 
arba pagrindinės informacijos dokumentas 
turi būti patikslintas, mažmeninių 
investicinių produktų paketas
mažmeniniams investuotojams nėra 
teikiamas nuolat;

Or. en

Pakeitimas 480
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) aplinkybėmis, kai mažmeninius 
investuotojus reikia informuoti apie 

Išbraukta.
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patikslintą jų nupirkto investicinio 
produkto pagrindinės informacijos 
dokumentą.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka pakeitimus, kuriuos pasiūlė O. Schmidt pirmojoje dalyje. Žr. 10 straipsnio 1 dalies 
pagrindimą.

Pakeitimas 481
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) aplinkybėmis, kai mažmeninius 
investuotojus reikia informuoti apie 
patikslintą jų nupirkto investicinio 
produkto pagrindinės informacijos 
dokumentą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kai nustatoma, kad peržiūra būtina ir ji įvyko, peržiūrėtas PID paskelbiamas nedelsiant. 
Tolesni deleguotieji aktai, išsamiau tikslinantys tokią paprastą taisyklę, yra nereikalingi.

Pakeitimas 482
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) aplinkybėmis, kai mažmeninius 
investuotojus reikia informuoti apie 
patikslintą jų nupirkto investicinio 
produkto pagrindinės informacijos 

d) aplinkybėmis, kai mažmeninius 
investuotojus reikia informuoti apie 
patikslintą jų nupirkto mažmeninių 
investicinių produktų paketo pagrindinės 
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dokumentą. informacijos dokumentą.

Or. en

Pakeitimas 483
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) aplinkybėmis, kai mažmeninius 
investuotojus reikia informuoti apie 
patikslintą jų nupirkto investicinio 
produkto pagrindinės informacijos 
dokumentą.

d) aplinkybėmis, kai mažmeninius 
investuotojus atskiru jų prašymu reikia 
informuoti apie patikslintą jų nupirkto 
investicinio produkto pagrindinės 
informacijos dokumentą.

Or. de

Pakeitimas 484
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) visomis priemonėmis, kurių ėmėsi už 
pažeidimą atsakingas asmuo, kad 
užtikrintų, jog ateityje būtų laikomasi 
reglamento.

Or. en

Pagrindimas

Kai už pažeidimą atsakingas asmuo imasi priemonių, kad nekartotų tokio pažeidimo ateityje, 
kompetentinga institucija, priimdama sprendimą dėl administracinių priemonių ir sankcijų, 
gali į tai atsižvelgti.
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Pakeitimas 485
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai investicinių produktų teikėjas 
parengė pagrindinės informacijos 
dokumentą, neatitinkantį 6, 7 ir 8 
straipsnių reikalavimų, kuriais 
mažmeninis investuotojas rėmėsi 
priimdamas sprendimą dėl investavimo, 
toks mažmeninis investuotojas gali iš 
investicinių produktų teikėjo reikalauti 
atlyginti nuostolius, kuriuos tas 
mažmeninis investuotojas patyrė 
pasinaudojęs pagrindinės informacijos 
dokumentu.

1. Pagrindinė informacija investuotojams 
yra laikoma ikisutartine informacija. Ji 
turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Ji 
turi atitikti informaciją, pateiktą 
atitinkamose prospekto dalyse. Kai esama 
privalomų sutartinių dokumentų,
pagrindinės informacijos dokumentas turi 
atitikti tuos dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su KIPVPS direktyvos 2009/65/EB pagrindinės informacijos investuotojams 
standartais. Prievolės įrodyti reglamentavimas turi atitikti 4-osios KIPVPS direktyvos 79 
straipsnio 2 dalyje nustatytą prievolės įrodyti reglamentavimą.

Pakeitimas 486
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai investicinių produktų teikėjas 
parengė pagrindinės informacijos 
dokumentą, neatitinkantį 6, 7 ir 8 
straipsnių reikalavimų, kuriais 
mažmeninis investuotojas rėmėsi 
priimdamas sprendimą dėl investavimo, 
toks mažmeninis investuotojas gali iš 
investicinių produktų teikėjo reikalauti 
atlyginti nuostolius, kuriuos tas 

1. Pagrindinės informacijos dokumente 
pateikta informacija laikoma ikisutartine 
informacija. Ji turi būti teisinga, aiški ir 
neklaidinanti. Pagrindinės informacijos 
dokumentas atitinka visus prospektus 
arba, jei joks prospektas nebuvo 
paskelbtas, mažmeninių investicinių 
produktų paketo nuostatas ir sąlygas.
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mažmeninis investuotojas patyrė 
pasinaudojęs pagrindinės informacijos 
dokumentu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti atsakomybės sistemų nuoseklumą, šiuo reglamentu visų pirma siekiama 
darnos su KIPVPS IV direktyva, o reglamente turėtų būti nustatyta, kad atitinkama
mažmeninių investuotojų gynyba civilinėmis priemonėmis užtikrinama pagal valstybių narių 
nacionalinės teisės aktus.

Pakeitimas 487
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai investicinių produktų teikėjas 
parengė pagrindinės informacijos 
dokumentą, neatitinkantį 6, 7 ir 8 
straipsnių reikalavimų, kuriais 
mažmeninis investuotojas rėmėsi 
priimdamas sprendimą dėl investavimo, 
toks mažmeninis investuotojas gali iš 
investicinių produktų teikėjo reikalauti 
atlyginti nuostolius, kuriuos tas 
mažmeninis investuotojas patyrė 
pasinaudojęs pagrindinės informacijos 
dokumentu.

1. Pagrindinės informacijos dokumente 
pateikta informacija laikoma ikisutartine 
informacija. Ji turi būti teisinga, aiški ir 
neklaidinanti. Kai esama privalomų 
sutartinių dokumentų, pagrindinės 
informacijos dokumentas turi atitikti tuos 
dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

MIPP reglamentas suderinamas su KIPVPS formuluotėmis.

Pakeitimas 488
Alfredo Pallone
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai investicinių produktų teikėjas
parengė pagrindinės informacijos 
dokumentą, neatitinkantį 6, 7 ir 8 
straipsnių reikalavimų, kuriais 
mažmeninis investuotojas rėmėsi 
priimdamas sprendimą dėl investavimo, 
toks mažmeninis investuotojas gali iš 
investicinių produktų teikėjo reikalauti 
atlyginti nuostolius, kuriuos tas 
mažmeninis investuotojas patyrė 
pasinaudojęs pagrindinės informacijos 
dokumentu.

1. Pagrindinė informacija investuotojams 
yra laikoma ikisutartine informacija. Ji 
turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. 
Turi būti teikiama pagrindinė 
informacija, atitinkanti pasiūlymo 
dokumentų atitinkamose dalyse pateiktą 
informaciją, jei ją privalo rengti produktų 
teikėjas.

Or. en

Pakeitimas 489
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai investicinių produktų teikėjas
parengė pagrindinės informacijos
dokumentą, neatitinkantį 6, 7 ir 8
straipsnių reikalavimų, kuriais mažmeninis 
investuotojas rėmėsi priimdamas 
sprendimą dėl investavimo, toks 
mažmeninis investuotojas gali iš 
investicinių produktų teikėjo reikalauti 
atlyginti nuostolius, kuriuos tas 
mažmeninis investuotojas patyrė 
pasinaudojęs pagrindinės informacijos
dokumentu.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
remiantis vien pagrindinės informacijos
dokumentu, įskaitant jos vertimą, už 
pagrindinės informacijos dokumento 
rengimą atsakingam asmeniui nebūtų 
taikoma civilinė atsakomybė, nebent tas 
dokumentas būtų klaidinantis, netikslus 
ar neatitiktų informacijos, pateiktos 
atitinkamose prospekto dalyse, arba 
neatitiktų 6, 7 ir 8 straipsniuose nurodytų
reikalavimų, kuriais mažmeninis 
investuotojas rėmėsi priimdamas 
sprendimą dėl investavimo. Pagrindinės
informacijos dokumente aiškiai 
pateikiamas atitinkamas įspėjimas.

Or. en
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Pakeitimas 490
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai investicinių produktų teikėjas 
parengė pagrindinės informacijos
dokumentą, neatitinkantį 6, 7 ir 8 
straipsnių reikalavimų, kuriais 
mažmeninis investuotojas rėmėsi 
priimdamas sprendimą dėl investavimo, 
toks mažmeninis investuotojas gali iš 
investicinių produktų teikėjo reikalauti 
atlyginti nuostolius, kuriuos tas 
mažmeninis investuotojas patyrė 
pasinaudojęs pagrindinės informacijos 
dokumentu.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
įstatymai ir kiti teisės aktai dėl civilinės 
atsakomybės būtų taikomi asmenis, 
atsakingiems už pagrindinės informacijos
dokumente nurodomą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 491
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai investicinių produktų teikėjas 
parengė pagrindinės informacijos 
dokumentą, neatitinkantį 6, 7 ir 8 straipsnių 
reikalavimų, kuriais mažmeninis 
investuotojas rėmėsi priimdamas 
sprendimą dėl investavimo, toks 
mažmeninis investuotojas gali iš 
investicinių produktų teikėjo reikalauti 
atlyginti nuostolius, kuriuos tas 
mažmeninis investuotojas patyrė 
pasinaudojęs pagrindinės informacijos 
dokumentu.

1. Kai investicinių produktų teikėjas 
parengė pagrindinės informacijos 
dokumentą, neatitinkantį 6, 7 ir 8 straipsnių 
reikalavimų, kuriais mažmeninis 
investuotojas rėmėsi priimdamas 
sprendimą dėl investavimo, toks 
mažmeninis investuotojas gali iš 
investicinių produktų teikėjo reikalauti 
atlyginti nuostolius, kuriuos tas 
mažmeninis investuotojas patyrė 
pasinaudojęs pagrindinės informacijos 
dokumentu. Reikalaujama suma turėtų 
būti proporcinga patirtiems nuostoliams.
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Or. en

Pakeitimas 492
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai investicinių produktų teikėjas 
parengė pagrindinės informacijos 
dokumentą, neatitinkantį 6, 7 ir 8 straipsnių 
reikalavimų, kuriais mažmeninis 
investuotojas rėmėsi priimdamas 
sprendimą dėl investavimo, toks 
mažmeninis investuotojas gali iš 
investicinių produktų teikėjo reikalauti 
atlyginti nuostolius, kuriuos tas 
mažmeninis investuotojas patyrė 
pasinaudojęs pagrindinės informacijos 
dokumentu.

1. Kai investicinių produktų teikėjas 
parengė pagrindinės informacijos 
dokumentą, neatitinkantį 6, 7 ir 8 straipsnių 
reikalavimų, kuriais mažmeninis 
investuotojas rėmėsi priimdamas 
sprendimą dėl investavimo, toks 
mažmeninis investuotojas gali iš 
investicinių produktų teikėjo reikalauti 
atlyginti nuostolius, kuriuos tas 
mažmeninis investuotojas patyrė 
pasinaudojęs pagrindinės informacijos 
dokumentu, ir, kai tinkama, gali grąžinti 
investicinį produktą už pirkimo kainą.

Or. de

Pakeitimas 493
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai investicinių produktų teikėjas 
parengė pagrindinės informacijos 
dokumentą, neatitinkantį 6, 7 ir 8 straipsnių 
reikalavimų, kuriais mažmeninis 
investuotojas rėmėsi priimdamas 
sprendimą dėl investavimo, toks 
mažmeninis investuotojas gali iš 
investicinių produktų teikėjo reikalauti 
atlyginti nuostolius, kuriuos tas 
mažmeninis investuotojas patyrė 

1. Kai investicinių produktų teikėjas arba 
investicinių produktų pardavėjas parengė 
pagrindinės informacijos dokumentą ar jo 
priedą, neatitinkantį 6, 7 ir 8 straipsnių 
reikalavimų, kuriais mažmeninis 
investuotojas rėmėsi priimdamas 
sprendimą dėl investavimo, toks 
mažmeninis investuotojas gali iš 
investicinių produktų teikėjo arba 
investicinių produktų pardavėjo reikalauti 
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pasinaudojęs pagrindinės informacijos 
dokumentu.

atlyginti nuostolius, kuriuos tas 
mažmeninis investuotojas patyrė 
pasinaudojęs pagrindinės informacijos 
dokumentu arba jo priedu.

Or. en

Pakeitimas 494
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai investicinių produktų teikėjas 
parengė pagrindinės informacijos 
dokumentą, neatitinkantį 6, 7 ir 
8 straipsnių reikalavimų, kuriais 
mažmeninis investuotojas rėmėsi 
priimdamas sprendimą dėl investavimo, 
toks mažmeninis investuotojas gali iš 
investicinių produktų teikėjo reikalauti 
atlyginti nuostolius, kuriuos tas 
mažmeninis investuotojas patyrė 
pasinaudojęs pagrindinės informacijos 
dokumentu.

1. Kai investicinių produktų teikėjas 
parengė pagrindinės informacijos 
dokumentą, neatitinkantį šio reglamento
reikalavimų, kuriais mažmeninis 
investuotojas rėmėsi priimdamas 
sprendimą dėl investavimo, toks 
mažmeninis investuotojas gali iš 
investicinių produktų teikėjo reikalauti 
atlyginti nuostolius, kuriuos tas 
mažmeninis investuotojas patyrė 
pasinaudojęs pagrindinės informacijos 
dokumentu.

Or. en

Pakeitimas 495
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos 
informacijos naudojimo, investicinių 
produktų teikėjas turi įrodyti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas yra 

Išbraukta.
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parengtas pagal šio reglamento 6, 7 ir 
8 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 496
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos 
informacijos naudojimo, investicinių 
produktų teikėjas turi įrodyti, kad
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas pagal šio reglamento 6, 7 ir 
8 straipsnius.

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos 
informacijos naudojimo, investicinių 
produktų teikėjui netaikoma civilinė 
atsakomybė remiantis vien tik pagrindinės 
informacijos dokumentu, įskaitant bet 
kokį jo vertimą, nebent tas dokumentas
būtų klaidinantis, netikslus ar neatitiktų 
kitų privalomų sutarčių dokumentų.
Pagrindinės informacijos dokumente 
aiškiai pateikiamas atitinkamas įspėjimas.

Or. en

Pakeitimas 497
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos 
informacijos naudojimo, investicinių 
produktų teikėjas turi įrodyti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas pagal šio reglamento 6, 7 ir 
8 straipsnius.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
remiantis vien pagrindinės informacijos
dokumentu, įskaitant bet kokį jo vertimą, 
asmeniui nebūtų taikoma civilinė 
atsakomybė, nebent dokumentas būtų 
klaidinantis, netikslus ar neatitiktų kitų 
privalomų sutarčių dokumentų, laikomų 
priklausančiais nuo produkto teikėjo 
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kontrolės. Pagrindinės informacijos
dokumente aiškiai pateikiamas 
atitinkamas įspėjimas.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su KIPVPS direktyvos 2009/65/EB pagrindinės informacijos investuotojams 
standartais. Reglamente nustatyta civilinė atsakomybė turėtų būti suderinta su 4-osios 
KIPVPS direktyvos 79 straipsnio 2 dalimi. Formuluotė, kiek tik įmanoma, turėtų būti visiškai 
suderinta su kai kuriomis 79 straipsnio 2 dalies korekcijomis.

Pakeitimas 498
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos 
informacijos naudojimo, investicinių 
produktų teikėjas turi įrodyti, kad
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas pagal šio reglamento 6, 7 ir 
8 straipsnius.

2. Pagrindinės informacijos dokumente
pateikta informacija laikoma ikisutartine 
informacija. Ji turi būti teisinga, aiški ir 
neklaidinanti. Kai esama privalomų 
sutartinių dokumentų, pagrindinės 
informacijos dokumentas turi atitikti tuos 
dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti atsakomybės sistemų nuoseklumą, šiuo reglamentu visų pirma siekiama 
darnos su KIPVPS IV direktyva; reglamente turėtų būti nustatyta, kad atitinkamą mažmeninių 
investuotojų gynybą civilinės teisės priemonėmis užtikrina valstybių narių nacionalinės teisės 
aktai.

Pakeitimas 499
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos 
informacijos naudojimo, investicinių 
produktų teikėjas turi įrodyti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas pagal šio reglamento 6, 7 ir 
8 straipsnius.

2. Investicinių produktų teikėjui negali 
būti taikoma atsakomybė pagal civilinę 
teisę remiantis vien pagrindinės 
informacijos dokumentu, nebent 
pagrindinės informacijos dokumentas 
būtų klaidinantis arba svarbios jo dalys 
neatitiktų konkretaus siūlomo produkto 
prospekto. (Šiuo atveju prievolė įrodyti 
tenka investicinių produktų teikėjui.) 
Pagrindinės informacijos dokumente
turėtų būti teiginys, aiškiai nurodantis,
kad pagrindinės informacijos dokumentas
nėra prospekto pakaitalas.

Or. de

Pakeitimas 500
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos 
informacijos naudojimo, investicinių 
produktų teikėjas turi įrodyti, kad
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas pagal šio reglamento 6, 7 ir 
8 straipsnius.

2. Pagrindinės informacijos dokumente
pateikta informacija laikoma ikisutartine 
informacija. Ji turi būti teisinga, aiški ir 
neklaidinanti. Kai esama kitų dokumentų,
pagrindinės informacijos dokumentas turi 
atitikti tuos dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 501
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos 
informacijos naudojimo, investicinių 
produktų teikėjas turi įrodyti, kad
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas pagal šio reglamento 6, 7 ir 
8 straipsnius.

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos 
informacijos naudojimo, investicinių 
produktų teikėjui netaikoma civilinė 
atsakomybė remiantis vien tik pagrindinės 
informacijos dokumentu, įskaitant bet 
kokį jo vertimą, nebent tas dokumentas
būtų klaidinantis, netikslus ar neatitiktų 
kitų privalomų sutarčių dokumentų.
Pagrindinės informacijos dokumente 
aiškiai pateikiamas atitinkamas įspėjimas.

Or. en

Pagrindimas

MIPP reglamentas suderinamas su KIPVPS formuluotėmis.

Pakeitimas 502
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos 
informacijos naudojimo, investicinių 
produktų teikėjas turi įrodyti, kad
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas pagal šio reglamento 6, 7 ir 
8 straipsnius.

2. Valstybės narės užtikrina, kad remiantis 
vien pagrindine informacija 
investuotojams, įskaitant jos vertimą, 
asmeniui nebūtų taikoma civilinė 
atsakomybė, nebent ta informacija būtų 
klaidinanti, netiksli ar neatitiktų
informacijos, pateiktos atitinkamose 
siūlomo produkto dokumentų dalyse.
Pagrindinėje informacijoje 
investuotojams aiškiai pateikiamas toks 
įspėjimas.

Or. en
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Pakeitimas 503
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos 
informacijos naudojimo, investicinių 
produktų teikėjas turi įrodyti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas pagal šio reglamento 6, 7 ir 
8 straipsnius.

2. Vis dėlto valstybės narės užtikrina, kad 
remiantis vien pagrindinės informacijos
dokumentu, įskaitant bet kokį jo vertimą, 
asmeniui nebūtų taikoma civilinė 
atsakomybė, nebent pagrindinės 
informacijos dokumente pateikta 
informacija būtų klaidinanti, netiksli ar 
neatitiktų kitų atitinkamų dokumento 
dalių ar privalomų sutarčių dokumentų.

Pagrindinės informacijos dokumente 
aiškiai pateikiamas atitinkamas įspėjimas.

Or. en

Pakeitimas 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos 
informacijos naudojimo, investicinių 
produktų teikėjas turi įrodyti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas pagal šio reglamento 6, 7 ir 
8 straipsnius.

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos 
informacijos naudojimo, investicinių 
produktų teikėjas turi įrodyti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas pagal šio reglamento 6, 7 ir 
8 straipsnius. Tokiais atvejais civilinė 
atsakomybė gali būti taikoma investicinių 
produktų teikėjui remiantis pagrindinės 
informacijos dokumentu, įskaitant bet 
kokį jo vertimą, tik jeigu pagrindinės 
informacijos dokumentas klaidinantis, 
netikslus ar neatitinka kitų privalomų 
sutarčių dokumentų. Pagrindinės 
informacijos dokumente aiškiai 
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pateikiamas atitinkamas įspėjimas.

Or. en

Pakeitimas 505
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos 
informacijos naudojimo, investicinių 
produktų teikėjas turi įrodyti, kad
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas pagal šio reglamento 6, 7 ir 
8 straipsnius.

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos
konkrečios informacijos naudojimo, 
investicinių produktų teikėjas turi įrodyti, 
kad ši informacija parengta pagal šio 
reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius.

Or. fr

Pakeitimas 506
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos 
informacijos naudojimo, investicinių 
produktų teikėjas turi įrodyti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas pagal šio reglamento 6, 7 ir
8 straipsnius.

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo, kad 
patyrė nuostolį ir kad pagrindinės 
informacijos dokumente pateikta 
informacija klaidinanti, investicinių 
produktų teikėjas turi įrodyti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 
straipsnius.

Or. en
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Pakeitimas 507
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo 
nuostolį, patirtą dėl pagrindinės 
informacijos dokumente pateiktos 
informacijos naudojimo, investicinių 
produktų teikėjas turi įrodyti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas pagal šio reglamento 6, 7 ir
8 straipsnius.

2. Jei mažmeninis investuotojas naudojosi
pagrindinės informacijos dokumentu ir 
patyrė nuostolį, investicinių produktų 
teikėjas turi įrodyti, kad pagrindinės 
informacijos dokumentas yra parengtas 
pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius.

Or. de

Pakeitimas 508
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytas prievolės įrodyti 
pasidalijimas nėra iš anksto keičiamas 
susitarimu. Bet kuri išankstinė tokių 
susitarimų nuostata nėra privaloma 
mažmeniniam investuotojui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 509
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytas prievolės įrodyti Išbraukta.
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pasidalijimas nėra iš anksto keičiamas 
susitarimu. Bet kuri išankstinė tokių 
susitarimų nuostata nėra privaloma 
mažmeniniam investuotojui.

Or. en

Pakeitimas 510
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytas prievolės įrodyti 
pasidalijimas nėra iš anksto keičiamas 
susitarimu. Bet kuri išankstinė tokių 
susitarimų nuostata nėra privaloma 
mažmeniniam investuotojui.

3. Mažmeninių investicinių produktų 
paketų teikėjui taikoma civilinė
atsakomybė, jeigu investuotojas patiria 
nuostolį dėl to, kad pagrindinis 
informacijos dokumentas yra klaidinantis, 
netikslus ar neatitinka kitų privalomų 
sutarčių dokumentų, susijusių su 
konkrečiu mažmeninių investicinių 
produktų paketu. Sutartis neriboja tokios 
civilinės atsakomybės ir nuo jos 
neatleidžia.

Or. en

Pakeitimas 511
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytas prievolės įrodyti 
pasidalijimas nėra iš anksto keičiamas 
susitarimu. Bet kuri išankstinė tokių 
susitarimų nuostata nėra privaloma 
mažmeniniam investuotojui.

3. Investicinių produktų teikėjui civilinė 
atsakomybė netaikoma remiantis vien tik 
pagrindinės informacijos dokumentu, 
įskaitant bet kokį jo vertimą, nebent jis 
būtų klaidinantis, netikslus ar neatitiktų 
kitų sutarčių dokumentų. 
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Or. en

Pakeitimas 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytas prievolės įrodyti 
pasidalijimas nėra iš anksto keičiamas 
susitarimu. Bet kuri išankstinė tokių 
susitarimų nuostata nėra privaloma 
mažmeniniam investuotojui.

3. Produkto teikėjui taikoma atsakomybė 
pagal civilinę teisę, jeigu investuotojas 
patiria nuostolį dėl to, kad rėmėsi tokiu 
pagrindinės informacijos dokumentu, 
kuris neatitinka 1 ar 2 dalies reikalavimų.
Sutartinės sąlygos arba kompetentingos 
institucijos patvirtinimas negali apriboti 
tokios atsakomybės ar nuo jos atleisti.

Or. en

Pagrindimas

Šiais pakeitimais atsakomybės tvarka suderinama su KIPVPS sistema, pagal kurią 
atsakomybės tvarka veikia gerai.

Pakeitimas 513
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytas prievolės įrodyti 
pasidalijimas nėra iš anksto keičiamas 
susitarimu. Bet kuri išankstinė tokių 
susitarimų nuostata nėra privaloma 
mažmeniniam investuotojui.

3. Sutartinės nuostatos neriboja civilinės 
atsakomybės ir nuo jos neatleidžia.

Or. en
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Pakeitimas 514
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą jiems 
pateikia likus pakankamai laiko iki 
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo.

1. Mažmeninių investicinių produktų 
paketus mažmeniniams investuotojams 
parduodantis asmuo pagrindinės 
informacijos dokumentą jiems pateikia 
likus pakankamai laiko iki sandorio, 
susijusio su mažmeninių investicinių 
produktų paketu, sudarymo. Jeigu klientui 
rekomenduojamas mažmeninių 
investicinių produktų paketas, 
neatidėliojant turi būti pateiktas 
pagrindinės informacijos dokumentas.

Or. en

Pakeitimas 515
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą jiems 
pateikia likus pakankamai laiko iki 
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo.

1. Investicinio produkto klausimais 
mažmeninius investuotojus 
konsultuojantis ar jį parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą jiems 
pateikia likus pakankamai laiko iki 
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo. Jeigu produktas 
klientui rekomenduojamas, neatidėliojant 
turi būti pateiktas pagrindinės 
informacijos dokumentas.

Or. en
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Pakeitimas 516
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą jiems 
pateikia likus pakankamai laiko iki 
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo.

1. MIPP mažmeniniams investuotojams 
parduodantis asmuo pagrindinės 
informacijos dokumentą ir pagrindinių 
paslaugų dokumentą jiems pateikia likus 
pakankamai laiko iki sandorio, susijusio su
MIPP, sudarymo. Jeigu klientui 
rekomenduojama investuoti, 
neatidėliojant turi būti pateiktas 
pagrindinės informacijos dokumentas ir 
pagrindinių paslaugų dokumentas.

Or. en

Pakeitimas 517
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą jiems 
pateikia likus pakankamai laiko iki
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo.

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams rekomenduojantis arba
parduodantis asmuo pagrindinės 
informacijos dokumentą jiems pateikia
nedelsdamas ir likus pakankamai laiko iki
bet kokių įsipareigojimų, susijusių su 
investiciniu produktu, prisiėmimo.

Or. en

Pakeitimas 518
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą jiems 
pateikia likus pakankamai laiko iki 
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo.

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą jiems 
pateikia likus pakankamai laiko iki 
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo, ir taip, kad galėtų tai 
įrodyti. Prievolė tai įrodyti tenka 
investicinių produktų teikėjui.

Or. de

Pakeitimas 519
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą jiems 
pateikia likus pakankamai laiko iki 
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo.

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą, kurį 
parengė investicinių produktų teikėjas,
jiems pateikia likus pakankamai laiko iki 
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti teisinį tikrumą, reikėtų pabrėžti, kad pagrindinės informacijos dokumentą 
rengia tik viena šalis: investicinių produktų teikėjas. Investicinių produktų teikėjai atsakingi 
už jų parengtų pagrindinės informacijos dokumentų turinį. Investicinių produktų teikėjai 
sudaro galimybes produktą parduodantiems asmenims pasinaudoti pagrindinės informacijos 
dokumentu, kad šie galėtų pateikti jį mažmeniniam investuotojui.

Pakeitimas 520
Marianne Thyssen
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą jiems 
pateikia likus pakankamai laiko iki 
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo.

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą, kurį 
parengė investicinių produktų teikėjas,
jiems pateikia likus pakankamai laiko iki 
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo.

Or. nl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu dar kartą paaiškinama, kad už pagrindinės informacijos dokumento 
parengimą ir turinį atsakingas produkto teikėjas. Produkto teikėjas turėtų pateikti tokį 
pagrindinės informacijos dokumentą pardavėjui, o šis privalo jį laiku perduoti mažmeniniam 
investuotojui.

Pakeitimas 521
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą jiems 
pateikia likus pakankamai laiko iki 
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo.

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams parduodantis asmuo arba 
produkto pardavimo tarpininkas 
pagrindinės informacijos dokumentą jiems 
pateikia likus pakankamai laiko iki 
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo.

Or. de

Pakeitimas 522
Sharon Bowles
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams rekomenduojantis arba 
parduodantis asmuo pirmiausia gauna 
rašytinį investicinių produktų teikėjo 
leidimą platinti jo parengtą pagrindinės 
informacijos dokumentą investuotojams. 
Tokį leidimą investicinių produktų 
teikėjas gali suteikti be jokių sąlygų 
ribotam laikotarpiui arba taikydamas 
kitas sąlygas. Jeigu nesilaikoma kokios 
nors konkrečios sąlygos, pagal šią dalį 
taikomas toks leidimas nebegalioja.

Or. en

Pakeitimas 523
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, investicinį 
produktą parduodantis asmuo 
mažmeniniam investuotojui pagrindinės 
informacijos dokumentą gali pateikti 
iškart po sandorio sudarymo, kai:

Išbraukta.

a) mažmeninis investuotojas nusprendžia 
sandorį sudaryti nuotolinio ryšio 
priemonėmis, kai:
b) pagrindinės informacijos dokumento 
pateikti pagal 1 dalį neįmanoma, ir
c) kai investicinį produktą parduodantis 
asmuo mažmeninį investuotoją apie tai 
informavo.

Or. en
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Pakeitimas 524
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, investicinį 
produktą parduodantis asmuo 
mažmeniniam investuotojui pagrindinės 
informacijos dokumentą gali pateikti 
iškart po sandorio sudarymo, kai:

Išbraukta.

a) mažmeninis investuotojas nusprendžia 
sandorį sudaryti nuotolinio ryšio 
priemonėmis, kai:
b) pagrindinės informacijos dokumento 
pateikti pagal 1 dalį neįmanoma, ir
c) kai investicinį produktą parduodantis 
asmuo mažmeninį investuotoją apie tai 
informavo.

Or. de

Pakeitimas 525
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, investicinį 
produktą parduodantis asmuo
mažmeniniam investuotojui pagrindinės 
informacijos dokumentą gali pateikti 
iškart po sandorio sudarymo, kai:

2. Mažmeninių investicinių produktų 
paketą mažmeniniams investuotojams
parduodantis asmuo jokiomis aplinkybėmis 
negali jiems pateikti pagrindinės 
informacijos dokumento, prieš tai negavęs 
rašytinio mažmeninių investicinių 
produktų paketo teikėjo leidimo tą 
padaryti. Tokį leidimą mažmeninių 
investicinių produktų paketo teikėjas gali
suteikti be jokių sąlygų ribotam 
laikotarpiui arba taikydamas kitas 
sąlygas. Jeigu nesilaikoma kokios nors 
konkrečios sąlygos, pagal šią dalį 
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taikomas toks leidimas nebegalioja.

Or. en

Pagrindimas

Asmuo, atsakingas už pagrindinės informacijos dokumento pateikimą investuotojams, kartais 
yra ne tas pats asmuo, kuris yra atsakingas už jo parengimą. Pagal dabartinį reglamento 
projektą produkto teikėjui galėtų būti taikoma atsakomybė, jeigu produktą parduodantis 
asmuo nesilaikytų 12 straipsnio reikalavimų. Kad būtų išspręsta ši problema, turėtų būti 
įtrauktos nuostatos, siekiant užtikrinti, kad atsakomybė būtų proporcingai paskirstoma, kai 
asmuo platina netikslų ar neatnaujintą pagrindinės informacijos dokumentą.

Pakeitimas 526
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, investicinį 
produktą parduodantis asmuo 
mažmeniniam investuotojui pagrindinės 
informacijos dokumentą gali pateikti iškart 
po sandorio sudarymo, kai:

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, investicinį 
produktą parduodantis asmuo 
mažmeniniam investuotojui pateikia 
oficialios interneto svetainės, kurioje 
galima rasti pagrindinės informacijos 
dokumentą, adresą prieš sandorio
sudarymą, kai:

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinės informacijos dokumento tikslų yra tai, kad klientas turėtų pagrindinę 
informaciją prieš priimdamas sprendimą investuoti ar ne. Jeigu klientas bendrauja su 
investicinį produktą parduodančiu asmeniu, jis turėtų turėti galimybę gauti šią informaciją 
tuo pačiu kanalu vienokia ar kitokia forma.

Pakeitimas 527
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, investicinį 
produktą parduodantis asmuo 
mažmeniniam investuotojui pagrindinės 
informacijos dokumentą gali pateikti iškart
po sandorio sudarymo, kai:

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, investicinį 
produktą parduodantis asmuo 
mažmeniniam investuotojui pagrindinės 
informacijos dokumentą gali pateikti kuo 
skubiau po sandorio sudarymo, kai:

Or. en

Pagrindimas

Vien pavedimo vykdymo paslaugos, kai naudojamos nuotolinės ryšio priemonės, turi būti 
galimos mažmeniniams investuotojams, kurie pasirenka tokias paslaugas. Vis dėlto, jos taptų 
negalimos, jeigu investicinį produktą parduodantis asmuo privalėtų pateikti pagrindinės 
informacijos dokumentą bet kokiomis aplinkybėmis prieš sandorio sudarymą. Todėl tokiais 
atvejais turi būti leidžiama pateikti pagrindinės informacijos dokumentą kuo skubiau po 
sandorio sudarymo.

Pakeitimas 528
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, investicinį 
produktą parduodantis asmuo 
mažmeniniam investuotojui pagrindinės 
informacijos dokumentą gali pateikti iškart 
po sandorio sudarymo, kai:

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, investicinį 
produktą parduodantis asmuo arba 
produkto pardavimo tarpininkas
mažmeniniam investuotojui pagrindinės 
informacijos dokumentą gali pateikti iškart 
po sandorio sudarymo, kai:

Or. de

Pakeitimas 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, investicinį 2. Nukrypstant nuo 1 dalies, MIPP
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produktą parduodantis asmuo 
mažmeniniam investuotojui pagrindinės 
informacijos dokumentą gali pateikti iškart 
po sandorio sudarymo, kai:

parduodantis asmuo to prašančiam
mažmeniniam investuotojui pagrindinės 
informacijos dokumentą gali pateikti iškart 
po sandorio sudarymo, tačiau tik tuo 
atveju, kai:

Or. en

Pakeitimas 530
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mažmeninis investuotojas nusprendžia 
sandorį sudaryti nuotolinio ryšio 
priemonėmis, kai:

a) mažmeninis investuotojas savo 
iniciatyva nusprendžia sandorį sudaryti 
nuotolinio ryšio priemonėmis, kai:

Or. en

Pagrindimas

Svarbi nukrypti leidžianti nuostata 12 straipsnio 2 dalyje, nes ją taikant žinių turintys, patys 
padėtį įvertinę vartotojai galės pirkti investicinius produktus nepatirdami nepatogumų. 
Tačiau svarbu, kad taip nebūtų sukurta spraga taisyklėse. Taigi prekiautojai, kurie aktyviai 
vykdo į investuotojus nukreiptą veiklą, neturėtų turėti galimybės pasinaudoti šia nukrypti 
leidžiančia nuostata. Jos taikymas turėtų apsiriboti tik vartotojais, kurie savo iniciatyva siekė 
sudaryti sandorį telefonu.

Pakeitimas 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mažmeninis investuotojas nusprendžia 
sandorį sudaryti nuotolinio ryšio 
priemonėmis, kai:

a) mažmeninis investuotojas savo 
iniciatyva nusprendžia sandorį sudaryti 
nuotolinio ryšio priemonėmis, kai:

Or. en



AM\926906LT.doc 91/174 PE504.398v01-00

LT

Pakeitimas 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinės informacijos dokumento 
pateikti pagal 1 dalį neįmanoma, ir

b) pagrindinės informacijos dokumento 
pateikti pagal 1 dalį neįmanoma, ir MIPP 
parduodantis asmuo informavo 
mažmeninį investuotoją apie šią padėtį, 
taip pat

Or. en

Pakeitimas 533
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinės informacijos dokumento 
pateikti pagal 1 dalį neįmanoma, ir

b) dėl a punkto nurodytos padėties 
pagrindinės informacijos dokumento 
popierinės kopijos pateikti pagal 1 dalį 
neįmanoma, ir

Or. en

Pakeitimas 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kai investicinį produktą parduodantis 
asmuo mažmeninį investuotoją apie tai 

c) mažmeninis investuotojas sutinka 
verčiau gauti pagrindinės informacijos 
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informavo. dokumentą iškart po sandorio sudarymo, 
o ne atidėti sandorio sudarymą, kad gautų 
dokumentą iš anksto.

Or. en

Pagrindimas

Nors šia nukrypti leidžiančia nuostata palengvina tam tikrą teisėtą verslo praktiką, nuostatos 
taikymą reikia apriboti siekiant užtikrinti, kad nebūtų sukurta spragos taisyklėse. Taigi 
nuostatą derėtų taikyti tik tais atvejais, kai vartotojas aktyviai siekia sudaryti sandorį 
telefonu. Be to, vartotojas turėtų aiškiai tam pritarti.

Pakeitimas 535
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kai investicinį produktą parduodantis 
asmuo mažmeninį investuotoją apie tai 
informavo.

c) mažmeninių investicinių produktų 
paketą parduodantis asmuo mažmeninį 
investuotoją apie tai informavo.

Or. en

Pakeitimas 536
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kai investicinį produktą parduodantis 
asmuo mažmeninį investuotoją apie tai 
informavo.

c) kai investicinį produktą parduodantis 
arba jo pardavime tarpininko vaidmenį 
atliekantis asmuo mažmeninį investuotoją 
apie tai informavo.

Or. de
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Pakeitimas 537
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) mažmeninis investuotojas aiškiai 
sutiko, kad pagrindinės informacijos 
dokumentas jam būtų pateiktas iškart po 
sandorio sudarymo.

Or. en

Pakeitimas 538
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) mažmeninis investuotojas aiškiai 
sutiko, kad pagrindinės informacijos 
dokumentas jam būtų pateiktas iškart po 
sandorio sudarymo.

Or. en

Pakeitimas 539
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Mažmeninis investuotojas 
pasirašydamas arba elektroniniu parašu 
patvirtina, kad gavo pagrindinės 
informacijos dokumentą ir jį perskaitė.

Or. en
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Pakeitimas 540
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių nuostatų, 
investicinis produktas, kuriam taikomas 
šis reglamentas gali būti parduodamas 
mažmeniniam investuotojui be 
pagrindinės informacijos dokumento tik 
tuo atveju, jei mažmeninis investuotojas 
aiškiai su tuo sutinka ir tai atliekama 
mažmeninio investuotojo iniciatyva ir jei 
investicinį produktą parduodantis 
tarpininkas konsultuoja mažmeninį 
investuotoją pagal Direktyvą 2004/39/EB 
ar Direktyvą 2002/92/EB.

Or. en

Pakeitimas 541
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių nuostatų, 
pateikti pagrindinės informacijos 
dokumentą nėra privaloma, jei 
mažmeniniam klientui aiškiai prašant 
investicinis produktas parduodamas be 
konsultacijos dėl investicijų arba jei
atliekamas sandoris apsiriboja vien 
pavedimo vykdymu.

Or. en
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Pakeitimas 542
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai dėl to paties investicinio produkto 
mažmeninio investuotojo vardu sudaroma 
keletas iš eilės einančių sandorių pagal to 
investuotojo nurodymus, duotus 
investicinį produktą parduodančiam 
asmeniui iki pirmojo sandorio, 
įpareigojimas pateikti pagrindinės 
informacijos dokumentą pagal 1 dalį yra 
taikomas tik pirmajam sandoriui.

3. Jei mažmeninių investicinių produktų 
paketą parduodantis asmuo:

a) nepateikia investuotojams pagrindinės 
informacijos dokumento; arba
b) pateikia investuotojams pagrindinės 
informacijos dokumentą, dėl kurio 
minėtas asmuo negavo pagal 2 dalį 
reikalaujamo leidimo,
visa atsakomybė už šį pažeidimą tenka 
tokį mažmeninių investicinių produktų 
paketą parduodančiam asmeniui ir, 
išskyrus atvejus, kai tokį pardavimą 
atlieka pats investicinių produktų teikėjas, 
mažmeninių investicinių produktų paketo 
teikėjas nėra už tai atsakingas.

Or. en

Pakeitimas 543
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai dėl to paties investicinio produkto 
mažmeninio investuotojo vardu sudaroma 
keletas iš eilės einančių sandorių pagal to 

3. Kai dėl to paties investicinio produkto 
mažmeninio investuotojo vardu sudaroma 
keletas iš eilės einančių sandorių pagal to
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investuotojo nurodymus, duotus investicinį 
produktą parduodančiam asmeniui iki 
pirmojo sandorio, įpareigojimas pateikti 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
1 dalį yra taikomas tik pirmajam sandoriui.

mažmeninio investuotojo nurodymus, 
duotus investicinį produktą parduodančiam 
asmeniui iki pirmojo sandorio, 
įpareigojimas pateikti pagrindinės 
informacijos dokumentą pagal 1 dalį yra 
taikomas tik pirmajam sandoriui, nebent 
būtų atnaujintas pagrindinės informacijos 
dokumentas arba paskelbta nauja metinė 
ataskaita.

Or. en

Pakeitimas 544
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai dėl to paties investicinio produkto
mažmeninio investuotojo vardu sudaroma 
keletas iš eilės einančių sandorių pagal to 
investuotojo nurodymus, duotus investicinį 
produktą parduodančiam asmeniui iki 
pirmojo sandorio, įpareigojimas pateikti 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
1 dalį yra taikomas tik pirmajam sandoriui.

3. Kai dėl to paties MIPP mažmeninio 
investuotojo vardu sudaroma keletas iš 
eilės einančių sandorių pagal to 
investuotojo nurodymus, duotus MIPP
parduodančiam asmeniui iki pirmojo 
sandorio, įpareigojimas pateikti 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
1 dalį yra taikomas tik pirmajam sandoriui.

Or. en

Pakeitimas 545
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai dėl to paties investicinio produkto 
mažmeninio investuotojo vardu sudaroma 
keletas iš eilės einančių sandorių pagal to
investuotojo nurodymus, duotus investicinį 
produktą parduodančiam asmeniui iki 

3. Kai dėl to paties investicinio produkto 
mažmeninio investuotojo vardu sudaroma 
keletas iš eilės einančių sandorių pagal to 
investuotojo nurodymus, duotus investicinį 
produktą parduodančiam arba jo 
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pirmojo sandorio, įpareigojimas pateikti 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
1 dalį yra taikomas tik pirmajam sandoriui.

pardavime tarpininko vaidmenį 
atliekančiam asmeniui iki pirmojo 
sandorio, įpareigojimas pateikti 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
1 dalį yra taikomas tik pirmajam sandoriui.

Or. de

Pakeitimas 546
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose
patikslinama:

4. Europos bankininkystės institucija 
(EBI), Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (EDPPI) ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
(EVPRI) pagal 23 straipsnį bendrai 
parengia techninius standartus, kuriuose
nustato:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti atitinkamo lankstumo ir sudaryti sąlygas sektoriui ir EPI sparčiai reaguoti į 
pokyčius rinkoje, visos trys EPI turėtų kartu parengti bendrus techninius reguliavimo 
standartus, užuot Komisijai suteikus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 547
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti techninius reguliavimo standartus 
laikantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 
10–14 straipsniuose, 
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Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–14 
straipsniuose ir 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 
straipsniuose nustatytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 548
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinį produktą parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą
mažmeniniams investuotojams pateikia 
nemokamai.

1. Investicinį produktą parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą 
pateikia prieš sudarant privalomą 
susitarimą su mažmeniniu investuotoju ir
nemokamai. Popierinė kopija visada 
pateikiama nemokamai, kai asmeniškai 
rekomenduojama investuoti arba kai 
asmeniškai teikiamos tarpininkavimo 
paslaugos.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Europos vartotojų organizacijos pasiūlymu.

Pakeitimas 549
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinį produktą parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą 
mažmeniniams investuotojams pateikia 
nemokamai.

1. Investicinį produktą parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą 
mažmeniniams investuotojams pateikia 
nemokamai.
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Atsižvelgiant į pagrindinės informacijos 
dokumento ikisutartinį pobūdį, 
mažmeninis investuotojas prieš 
priimdamas sprendimą dėl investicijos 
neprivalo pasirašydamas arba 
elektroniniu parašu patvirtinti, kad 
atsižvelgė į dokumento turinį.

Or. en

Pakeitimas 550
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinį produktą parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą 
mažmeniniams investuotojams pateikia 
nemokamai.

1. Investicinį produktą parduodantis arba 
jo pardavime tarpininko vaidmenį 
atliekantis asmuo pagrindinės informacijos 
dokumentą mažmeniniams investuotojams 
pateikia nemokamai.

Or. de

Pakeitimas 551
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Investicinį produktą parduodantis 
asmuo pagrindinės informacijos 
dokumentą mažmeniniam investuotojui 
pateikia viena iš šių laikmenų:

2. Mažmeninių investicinių produktų 
paketą parduodantis asmuo pagrindinės 
informacijos dokumentą mažmeniniam 
investuotojui pateikia viena iš šių 
laikmenų:

Or. en
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Pakeitimas 552
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinį produktą parduodantis 
asmuo pagrindinės informacijos 
dokumentą mažmeniniams investuotojams 
pateikia nemokamai.

1. Mažmeninių investicinių produktų 
paketą parduodantis asmuo pagrindinės 
informacijos dokumentą mažmeniniams 
investuotojams pateikia nemokamai.

Or. en

Pakeitimas 553
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinį produktą parduodantis 
asmuo pagrindinės informacijos 
dokumentą mažmeniniams investuotojams 
pateikia nemokamai.

1. Dėl investicinio produkto 
konsultuojantis ar jį parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą 
mažmeniniams investuotojams pateikia 
nemokamai.

Or. en

Pakeitimas 554
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Investicinį produktą parduodantis 
asmuo pagrindinės informacijos 
dokumentą mažmeniniam investuotojui 
pateikia viena iš šių laikmenų:

2. Dėl investicinio produkto 
konsultuojantis ar jį parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą 
mažmeniniam investuotojui pateikia viena 
iš šių laikmenų:
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Or. en

Pakeitimas 555
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Investicinį produktą parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą 
mažmeniniam investuotojui pateikia viena 
iš šių laikmenų:

2. Investicinį produktą parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą 
mažmeniniam investuotojui pateikia viena 
iš šių mažmeniniam investuotojui iš tiesų 
prieinamų laikmenų:

Or. de

Pakeitimas 556
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Investicinį produktą parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą 
mažmeniniam investuotojui pateikia viena 
iš šių laikmenų:

2. Investicinį produktą parduodantis arba 
jo pardavime tarpininko vaidmenį 
atliekantis asmuo pagrindinės informacijos 
dokumentą mažmeniniam investuotojui 
pateikia viena iš šių laikmenų:

Or. de

Pakeitimas 557
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Mažmeninis investuotojas įrodomu 
būdu patvirtina, kad atsižvelgė į 
pagrindinės informacijos dokumento 
turinį.

Or. en

Pakeitimas 558
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naudoti patvariąją laikmeną yra tinkama 
atsižvelgiant į tai, kaip vykdoma veikla 
tarp investicinį produktą parduodančio 
asmens ir mažmeninio investuotojo; ir

a) naudoti patvariąją laikmeną yra tinkama 
atsižvelgiant į tai, kaip vykdoma veikla 
tarp investicinį produktą parduodančio
arba jo pardavime tarpininko vaidmenį 
atliekančio asmens ir mažmeninio 
investuotojo; taip pat 

Or. de

Pakeitimas 559
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagrindinės informacijos dokumentą 
pateikti interneto svetainėje yra tinkama 
atsižvelgiant į tai, kaip vykdoma veikla 
tarp investicinį produktą parduodančio 
asmens ir mažmeninio investuotojo;

a) pagrindinės informacijos dokumentą 
pateikti interneto svetainėje yra tinkama 
atsižvelgiant į tai, kaip vykdoma veikla 
tarp mažmeninių investicinių produktų 
paketą parduodančio asmens ir 
mažmeninio investuotojo;

Or. en
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Pakeitimas 560
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagrindinės informacijos dokumentą 
pateikti interneto svetainėje yra tinkama 
atsižvelgiant į tai, kaip vykdoma veikla 
tarp investicinį produktą parduodančio 
asmens ir mažmeninio investuotojo;

a) pagrindinės informacijos dokumentą 
pateikti interneto svetainėje yra tinkama 
atsižvelgiant į tai, kaip vykdoma veikla 
tarp investicinį produktą parduodančio
arba jo pardavime tarpininko vaidmenį 
atliekančio asmens ir mažmeninio 
investuotojo;

Or. de

Pakeitimas 561
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrindinės informacijos dokumentą 
patikslinus pagal 10 straipsnį, visos 
patikslintos redakcijos pateikiamos ir 
mažmeniniam investuotojui;

d) pagrindinės informacijos dokumentą 
patikslinus pagal 10 straipsnį, vėliausia 
patikslinta redakcija pateikiama ir 
mažmeniniam investuotojui, o investicinį 
produktą parduodantis asmuo informuoja 
mažmeninį investuotoją, kad ankstesnės 
redakcijos paprašius taip pat gali būti 
pateiktos;

Or. en

Pakeitimas 562
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrindinės informacijos dokumentą 
patikslinus pagal 10 straipsnį, visos 
patikslintos redakcijos pateikiamos ir
mažmeniniam investuotojui;

d) pagrindinės informacijos dokumentą 
patikslinus pagal 10 straipsnį, naujausia 
redakcija pateikiama mažmeniniam 
investuotojui; investuotojui paprašius, 
pateikiamos ir ankstesnės redakcijos;

Or. en

Pagrindimas

Naujausios redakcijos pagrindinės informacijos dokumentas duoda mažmeniniam 
investuotojui svarbiausios informacijos apie galimą jo investiciją. Per didelės informacijos 
teikimas prieštarauja šio reglamento tikslui suteikti mažmeniniam investuotojui trumpą, 
ribotos apimties ir lengvai suvokiamą informaciją.

Pakeitimas 563
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrindinės informacijos dokumentą 
patikslinus pagal 10 straipsnį, visos 
patikslintos redakcijos pateikiamos ir
mažmeniniam investuotojui;

d) pagrindinės informacijos dokumentą 
patikslinus pagal 10 straipsnį, vėliausia 
redakcija pateikiama mažmeniniam 
investuotojui; investuotojui paprašius, jam 
pateikiamos ir ankstesnės redakcijos;

Or. en

Pagrindimas

Senų pagrindinės informacijos dokumentų pateikimas investuotojui būtų klaidinantis ir 
nebūtinas.

Pakeitimas 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrindinės informacijos dokumentą 
patikslinus pagal 10 straipsnį, visos 
patikslintos redakcijos pateikiamos ir
mažmeniniam investuotojui;

d) pagrindinės informacijos dokumentą 
patikslinus pagal 10 straipsnį, vėliausia 
redakcija pateikiama mažmeniniam 
investuotojui; investuotojui paprašius, 
pateikiamos ankstesnės redakcijos;

Or. en

Pagrindimas

Nebūtų jokios papildomos naudos reikalauti, kad „visos patikslintos [pagrindinės 
informacijos dokumento] redakcijos [būtų] pateikiamos ir mažmeniniam investuotojui“. Būtų 
per didelė tikimybė, kad investuotojas supainios vėliausią ir kurią nors iš ankstesnių 
redakcijų. Be to, toks informacijos perteklius suklaidintų investuotojus, ieškančius vėliausios 
redakcijos paskelbto dokumento.

Pakeitimas 565
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Taikant 4 ir 5 dalis laikoma, kad 
informaciją pateikti patvariąja laikmena, 
išskyrus popierių, arba interneto svetainėje 
yra tinkama atsižvelgiant į tai, kaip 
vykdoma veikla tarp investicinį produktą
parduodančio asmens ir mažmeninio 
investuotojo, jeigu galima įrodyti, kad 
mažmeninis investuotojas turi galimybę 
reguliariai naudotis internetu. Jeigu šiai 
veiklai vykdyti mažmeninis investuotojas 
pateikia elektroninio pašto adresą, tai 
laikoma tokiu įrodymu.

6. Taikant 4 ir 5 dalis laikoma, kad 
informaciją pateikti patvariąja laikmena, 
išskyrus popierių, arba interneto svetainėje 
yra tinkama atsižvelgiant į tai, kaip 
vykdoma veikla tarp mažmeninių 
investicinių produktų paketą parduodančio 
asmens ir mažmeninio investuotojo, jeigu 
galima įrodyti, kad mažmeninis 
investuotojas turi galimybę reguliariai 
naudotis internetu. Jeigu šiai veiklai 
vykdyti mažmeninis investuotojas pateikia 
elektroninio pašto adresą, tai laikoma tokiu 
įrodymu.

Or. en
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Pakeitimas 566
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Taikant 4 ir 5 dalis laikoma, kad 
informaciją pateikti patvariąja laikmena, 
išskyrus popierių, arba interneto svetainėje 
yra tinkama atsižvelgiant į tai, kaip 
vykdoma veikla tarp investicinį produktą 
parduodančio asmens ir mažmeninio 
investuotojo, jeigu galima įrodyti, kad 
mažmeninis investuotojas turi galimybę 
reguliariai naudotis internetu. Jeigu šiai 
veiklai vykdyti mažmeninis investuotojas 
pateikia elektroninio pašto adresą, tai 
laikoma tokiu įrodymu.

6. Taikant 4 ir 5 dalis laikoma, kad 
informaciją pateikti patvariąja laikmena, 
išskyrus popierių, arba interneto svetainėje 
yra tinkama atsižvelgiant į tai, kaip 
vykdoma veikla tarp investicinį produktą 
parduodančio arba jo pardavime 
tarpininko vaidmenį atliekančio asmens ir 
mažmeninio investuotojo, jeigu galima 
įrodyti, kad mažmeninis investuotojas turi 
galimybę reguliariai naudotis internetu.
Jeigu šiai veiklai vykdyti mažmeninis 
investuotojas pateikia elektroninio pašto 
adresą, tai laikoma tokiu įrodymu.

Or. de

Pakeitimas 567
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Pagrindinės informacijos dokumento 
patvirtinimas kompetentingose 
institucijose
1. Investicinio produkto teikėjai perduoda 
investicinio produkto pagrindinės 
informacijos dokumentą kompetentingai 
savo buveinės valstybės narės, kurioje 
investicinis produktas pateikiamas rinkai, 
platinamas arba parduodamas, 
institucijai.
2. Kompetentinga institucija gali prieš 
investicinį produktą pateikiant rinkai, 
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platinant arba parduodant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumento 
turinys atitinka šio reglamento II skyriaus 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 568
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Pagrindinės informacijos dokumento 

patvirtinimas kompetentingose 
institucijose

1. Investicinio produkto teikėjai perduoda 
savo investicinio produkto pagrindinės 
informacijos dokumentą tvirtinti 
kompetentingai institucijai, 
reguliuojančiai tą produktą valstybėje 
narėje, kurioje produktas pateikiamas 
rinkai, platinamas arba parduodamas.
2. Investicinio produkto teikėjai pateikia 
pagrindinės informacijos dokumento 
pakeitimus, susijusius su esminiais 
pokyčiais, kuriuos apibrėžia EVPRI, 
tvirtinti kompetentingai institucijai, 
reguliuojančiai tą produktą valstybėje 
narėje, kurioje produktas pateikiamas 
rinkai, platinamas arba parduodamas.
3. Kompetentingos institucijos 
patvirtinimas neatleidžia produkto teikėjo 
nuo atsakomybės už klaidinančią, 
klaidingą ir nesuderintą informaciją.

Or. en
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Pakeitimas 569
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Pagrindinės informacijos dokumento

atitiktis šio reglamento II skyriaus 
nuostatoms

Kompetentinga institucija užtikrina, kad 
investicinių produktų teikėjai taikytų 
pagrindinės informacijos dokumento 
turinio atitikties šio reglamento 
II skyriaus nuostatoms užtikrinimo 
metodus.

Or. en

Pagrindimas

Jei kiekvieną pagrindinės informacijos dokumentą ir kiekvieną jo pakeitimą turėtų tvirtinti 
kompetentinga institucija, tektų taikyti daug laiko ir sąnaudų reikalaujančias administracines 
procedūras. Taigi pageidautina, kad kompetentingai institucijai būtų pavesta užtikrinti, kad 
investicinių produktų teikėjai taikytų patikimus pagrindinės informacijos dokumento turinio 
atitikties šio reglamento nuostatoms užtikrinimo metodus.

Pakeitimas 570
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
1. Asmuo, atsakingas už pagrindinės 
informacijos dokumento parengimą, 
pateikia pagrindinės informacijos 
dokumentą ir jo pakeitimus 
kompetentingai institucijai. 
Kompetentinga institucija gali per 10 
darbo dienų nuo pagrindinės informacijos 
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dokumento gavimo dienos pareikalauti 
atlikti jo pakeitimus. 
2. Esminiai pagrindinės informacijos 
dokumento elementai nuolat atnaujinami.

Or. en

Pakeitimas 571
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Investicinių produktų teikėjai ir 
investicinių produktų pardavėjai 
perduoda investicinio produkto 
pagrindinės informacijos dokumentą 
kompetentingai valstybės narės, kurioje 
investicinis produktas pateikiamas rinkai, 
platinamas arba parduodamas, 
institucijai.
Kompetentinga institucija užtikrina, kad 
prieš investicinį produktą pateikiant 
rinkai, platinant arba parduodant 
investicinės įmonės nustatytų procedūras, 
kurios būtinos siekiant užtikrinti 
pagrindinės informacijos dokumento 
turinio atitiktį šio reglamento II skyriaus 
nuostatoms.

Or. en

Pakeitimas 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Pagrindinės informacijos dokumento 

patvirtinimas kompetentingose 
institucijose

1. MIPP teikėjai ir MIPP pardavėjai 
kompetentingai bet kurios valstybės narės, 
kurioje investicinis produktas pateikiamas 
rinkai, platinamas arba parduodamas, 
institucijai paprašius perduoda jai 
investicinio produkto pagrindinės 
informacijos dokumentą.
2. Kompetentinga institucija užtikrina, 
kad prieš investicinį produktą pateikiant 
rinkai, platinant arba parduodant 
investicinės įmonės nustatytų procedūras, 
kuriomis užtikrinama pagrindinės 
informacijos dokumento atitiktis šio 
reglamento II skyriaus nuostatoms.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas, kad priežiūros institucijos tam tikru būdu iš anksto patvirtintų visus pagrindinės 
informacijos dokumentus, nėra praktiškai įgyvendinamas dėl dokumentų, kuriuos turėtų 
pateikti teikėjai, kiekio. Tokiu atveju neišvengiamai vėluotų naujų produktų pateikimas. Be to, 
dėl didesnių išteklių, kurių prireiktų reguliavimo institucijoms, siekiančioms vykdyti šį 
reikalavimą, – joms gali prireikti patikrinti pagrindinės informacijos dokumentą remiantis 
kitais dokumentais ir duomenimis – padidėtų reguliavimo sąnaudos, kurias galų gale 
padengtų investuotojai.

Pakeitimas 573
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13b straipsnis
Mokesčių ir išlaidų atskleidimas
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Investicinio produkto pardavėjas, 
neskaitant pagrindinės informacijos 
dokumento, pateikia dokumentą su toliau 
nurodyta informacija. 
1. Visi 8 straipsnio 2 dalies c punkte 
nurodyti mokesčiai atskleidžiami 
nurodant bendrą jų poveikį. Jei jie yra 
apatiniame investicijos sluoksnyje, jie 
nėra klasifikuojami kaip investicijos dalis.
2. Mokesčiai už konsultacijas investicijų 
klausimais neturi būti paremti fiksuoto 
procentinio dydžio norma, jei tam nėra 
gautas išankstinis investuotojo sutikimas.
Jei susitariama dėl fiksuoto procentinio 
dydžio normos, investicinio produkto 
pardavėjas visapusiškai atskleidžia, koks 
bus tokios normos poveikis investicijos 
laikotarpiu arba laikotarpiu, dėl kurio 
kreipiasi investuotojas. 
3. Investicinį produktą parduodantis arba 
investuotoją konsultuojantis asmuo 
nurodo investuotojui laiko, skirto su šia 
konsultacija susijusiam darbui, 
paskirstymą, kuris pateikiamas minučių 
arba valandų pavidalu ir kuriam 
nustatomas valandinis atlygis (jei nėra 
susitariama dėl fiksuoto procentinio 
dydžio normos, kaip nurodyta 2 dalyje).
4. Jei imamas valandinis atlygis, bendras 
mokestis už konsultacijas neviršija [200 
eurų].

Or. en

Pakeitimas 574
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
II a skyriaus 13 a, 13 b, ir 13 c straipsniai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa SKYRIUS
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SU PRODUKTAIS SUSIJUSIOS 
INTERVENCINĖS PRIEMONĖS

13a straipsnis
Europos priežiūros institucijų 

intervencinės galios
1. Vadovaujantis Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 arba Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 9 straipsnio 2 dalimi, EPI 
prižiūri investicinius produktus arba 
finansines priemones, kurie pateikiami į 
rinką, platinami arba parduodami 
Sąjungoje. EPI kartu su 
kompetentingomis institucijomis gali tirti 
naujus investicinius produktus arba 
finansines priemones, prieš pateikiant 
juos rinkai, platinant arba parduodant 
Sąjungoje.
2. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2012, 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 arba 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
9 straipsnio 5 dalį EPI gali, jei yra 
pagrįstai įsitikinusi, kad įvykdytos šio 
straipsnio 3 ir 4 dalių sąlygos, laikinai 
uždrausti ir apriboti Sąjungoje 
investicinių produktų arba finansinių 
priemonių pateikimą į rinką, platinimą 
arba pardavimą.
Draudimas arba apribojimas taikomas 
EPI nustatytomis aplinkybėmis arba su 
EPI nustatytomis išimtimis.
3. EPI priima sprendimą pagal 2 dalį tik 
tuo atveju, jei tenkinamos visos šios 
sąlygos:
a) siūlomais veiksmais siekiama pašalinti 
investuotojų apsaugai arba tvarkingam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui, 
arba visos Sąjungos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui iškilusią didelę 
grėsmę;
b) Sąjungos teisės aktais nustatytais ir 
atitinkamam investiciniam produktui, 
finansinei priemonei ar veiklai taikytinais 
reguliavimo reikalavimais nepašalinama 
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ši grėsmė;
c) kompetentinga (-os) institucija (-os) 
nesiėmė veiksmų šiai grėsmei pašalinti 
arba veiksmai, kurių imtasi, buvo 
nepakankamai veiksmingi.
Jei tenkinamos pirmoje pastraipoje 
išdėstytos sąlygos, EPI gali nustatyti 
2 dalyje nurodytą draudimą arba 
apribojimą.
4. Imdamasi šiame straipsnyje numatytų 
veiksmų, EPI atsižvelgia į tai, ar šie 
veiksmai:
a) neturi neigiamo poveikio finansų rinkų 
efektyvumui ar investuotojams, didesnio 
už tų veiksmų naudą; taip pat
b) nesukels reguliacinio arbitražo rizikos.
Jeigu kompetentinga (-os) institucija (-os) 
įgyvendino 13b straipsnyje numatytą 
priemonę, EPI gali imtis bet kokių 
2 dalyje nurodytų priemonių, 
nepaskelbusi 13c straipsnyje numatytos 
nuomonės.
5. Prieš priimdama sprendimą imtis šiame 
straipsnyje numatytų veiksmų, EPI 
informuoja kompetentingas institucijas 
apie siūlomus veiksmus.
6. Prieš priimdama sprendimą pagal 
2 dalį EPI iš anksto praneša apie savo 
ketinimą uždrausti arba apriboti 
investicinio produkto arba finansinės 
priemonės naudojimą, kol per nustatytą 
laikotarpį nebus atlikti tam tikri šio 
investicinio produkto arba finansinės 
priemonės savybių pakeitimai.
7. Kiekviena EPI skelbia pranešimą apie 
sprendimą imtis šiame straipsnyje 
numatytų veiksmų savo interneto 
svetainėje. Pranešime pateikiama išsami 
informacija apie draudimą ar apribojimą 
ir nurodomas laikas, kada, paskelbus 
pranešimą, šios priemonės įsigalios. 
Draudimas ir apribojimas taikomi tik 
veiksmams, kurių imtasi priemonėms 
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įsigaliojus.
8. Atitinkamos EPI deramai periodiškai, 
bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius 
persvarsto pagal 2 dalį pradėtą taikyti 
draudimą ar apribojimą. Jeigu praėjus 
tam trijų mėnesių laikotarpiui šis 
draudimas ar apribojimas 
neatnaujinamas, jo galiojimo laikas 
baigiasi.
9. Veiksmai, kuriuos EPI įgyvendina 
vadovaudamosi šiuo straipsniu, turi 
viršesnę galią, nei veiksmai, kurių 
anksčiau ėmėsi kompetentinga institucija.
10. Komisija pagal 23 straipsnį priima 
deleguotuosius aktais, kuriais nustatomi 
kriterijai ir veiksniai, į kuriuos EPI turi 
atsižvelgti spręsdamos, kada investuotojų 
apsaugai ar tvarkingam finansų rinkų 
veikimui ir vientisumui ir visos Sąjungos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui 
kyla grėsmės, nurodytos 2 dalies a punkte. 
Tokiais deleguotaisiais aktais 
užtikrinama, kad EPI galėtų veikti pagal 
poreikį, vadovaudamosi atsargumo 
principu, ir kad prieš imdamosi veiksmų 
jos neturėtų laukti, kol investicinis 
produktas arba finansinė priemonė bus 
pateikta rinkai, platinama arba 
parduodama, ar vykdoma panaši veikla 
arba praktika.

13b straipsnis
Su produktais susijusios kompetentingų 

institucijų taikomos intervencinės 
priemonės

1. Kompetentingos institucijos prižiūri 
investicinius produktus arba finansines 
priemones, kurie pateikiami į rinką, 
platinami arba parduodami atitinkamos 
valstybės narės teritorijoje arba iš jos 
teritorijos, ir gali savo iniciatyva ištirti 
naujus investicinius produktus arba 
naujas finansines priemones prieš juos 
pateikiant į rinką, platinant arba 
parduodant tos valstybės narės teritorijoje 
arba iš jos teritorijos.
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2. Kompetentinga institucija gali 
uždrausti arba apriboti atitinkamos 
valstybės narės teritorijoje arba iš jos 
teritorijos:
a) pateikti rinkai, platinti arba parduoti 
investicinius produktus arba finansines 
priemones;
b) vykdyti tam tikros rūšies finansinę 
veiklą ar praktiką.
3. Kompetentinga institucija gali imtis 
2 dalyje nurodytų veiksmų, pagrįstai 
įsitikinusi, kad:
a) investicinis produktas, finansinė 
priemonė arba veikla ar įprasta praktika 
kelia didelį rūpestį dėl investuotojų 
apsaugos arba dėl jų iškilo rimtas pavojus 
tvarkingam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui arba visos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui vienoje ar daugiau 
valstybių narių, įskaitant atvejus, kai 
suteikiamos paskatos, susijusios su 
investiciniu produktu ar finansine 
priemone, vykdoma jų pateikimas į rinką, 
platinimas, ar už juos mokamas atlygis;
b) išvestinė finansinė priemonė turi 
neigiamą poveikį kainų formavimo 
mechanizmui pagrindinėje rinkoje;
c) esamų Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų ir atitinkamam investiciniam 
produktui, finansinei priemonei ar veiklai 
arba praktikai taikytinų reguliavimo 
reikalavimų nepakanka a punkte 
nurodytai rizikai pašalinti, ir to nepavyktų 
padaryti griežtesnėmis priežiūros ir esamų 
reikalavimų vykdymo užtikrinimo 
priemonėmis;
d) atsižvelgiant į nustatytos rizikos pobūdį, 
investuotojų ar susijusių rinkos dalyvių 
išprusimo lygį ir galimą veiksmų poveikį 
investuotojams ir rinkos dalyviams, kurie 
gali turėti finansinę priemonę ar vykdyti
finansinę veiklą, jomis pasinaudoti arba 
gauti iš jų naudos, veiksmai, kurių 
ketinama imtis, yra proporcingi;
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e) kompetentinga institucija tinkamai 
konsultavosi su kitų valstybių narių, 
kurios gali stipriai nukentėti nuo šių 
veiksmų, kompetentingomis 
institucijomis; taip pat
f) šie veiksmai neturi diskriminacinio 
poveikio iš kitos valstybės narės 
teikiamoms paslaugoms ar veiklai.
Jei tenkinamos pirmoje pastraipoje 
išdėstytos sąlygos, kompetentinga 
institucija gali nustatyti draudimą arba 
apribojimą, taikomą investiciniam 
produktui ar finansinei priemonei, kuris 
pateikiamas į rinką, platinamas arba 
parduodamas klientams valstybės narės 
viduje arba iš jos teritorijos.
Draudimas arba apribojimas taikomas 
kompetentingos institucijos nustatytomis 
aplinkybėmis arba su jos nustatytomis 
išimtimis.
4. Prieš nustatydama draudimą arba 
apribojimą pagal 2 dalį kompetentinga 
institucija iš anksto praneša apie savo 
ketinimą uždrausti arba apriboti 
investicinio produkto arba finansinės 
priemonės naudojimą, kol per nustatytą 
laikotarpį nebus atlikti tam tikri šio 
investicinio produkto arba finansinės 
priemonės savybių pakeitimai.
5. Kompetentinga institucija nenustato 
šiame straipsnyje numatyto draudimo ar 
apribojimo kol, likus ne mažiau kaip 
mėnesiui iki numatomų veiksmų, raštu ar 
kitomis ryšių priemonėmis, dėl kurių 
tarpusavyje susitarė institucijos, 
neinformuos visų kitų susijusių 
kompetentingų institucijų ir EPI apie:
a) finansinę priemonę arba veiklą ar 
praktiką, su kuriais siūlomi veiksmai yra 
susiję;
b) siūlomo draudimo ar apribojimo esmę 
ir numatomą įsigaliojimo laiką; taip pat
c) įrodymus, kuriais kompetentinga 
institucija pagrindė savo sprendimą ir 
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kurie patvirtina, kad kiekviena 3 dalyje 
nurodyta sąlyga yra patenkinta.
6. Jei 3 dalies e punkte numatytoms 
konsultacijoms reikalingas laikas ir 
5 dalyje numatytas vieno mėnesio 
terminas gali padaryti nepataisomos žalos 
vartotojams, kompetentinga institucija 
gali laikinai, ne ilgiau kaip tris mėnesius, 
imtis veiksmų pagal šį straipsnį. Tokiu 
atveju kompetentinga institucija 
nedelsdama informuoja visas kitas 
institucijas ir EPI apie veiksmus, kurių 
imtasi.
7. Kompetentinga institucija skelbia 
pranešimą apie sprendimą pradėti taikyti 
2 dalyje nurodytą draudimą ar apribojimą 
savo interneto svetainėje. Pranešime 
pateikiama išsami informacija apie 
draudimą ar apribojimą ir nurodomas 
laikas, kada, paskelbus pranešimą, jie 
įsigalios, taip pat įrodymai, kurie 
patvirtina, kad kiekviena 1 dalyje 
nurodyta sąlyga yra patenkinta. 
Draudimas ar apribojimas taikomas tik 
veiksmams, kurių imtasi po pranešimo 
paskelbimo.
8. Kompetentinga institucija atšaukia 
draudimą arba apribojimą, jeigu 
nebetenkinamos 3 dalyje nurodytos 
sąlygos.
9. Komisija pagal 23 straipsnį priima 
deleguotuosius aktais, kuriais nustatomi 
kriterijai ir veiksniai, į kuriuos 
kompetentingos institucijos turi atsižvelgti 
spręsdamos, kada investuotojų apsaugai 
ar tvarkingam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui ir visos Sąjungos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui kyla 
grėsmės, nurodytos 3 dalies a punkte.

13c straipsnis
EPI koordinavimo vaidmuo

1. Kiekviena EPI padeda 
kompetentingoms institucijos įgyvendinti 
veiksmus, kurių jos ėmėsi pagal 
13b straipsnį, ir koordinuoja su tuo 
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susijusią veiklą. Visų pirma kiekviena 
EPI užtikrina, kad veiksmai, kurių 
kompetentinga institucija imasi, būtų 
pagrįsti ir proporcingi ir kad atitinkamais 
atvejais kompetentingos institucijos 
vadovautųsi nuosekliu požiūriu.
2. Gavusi 13b straipsnyje numatytą 
pranešimą apie veiksmus, kurių ketinama 
imtis pagal tą straipsnį, EPI priima 
nuomonę dėl draudimo ar apribojimo 
pagrįstumo ir proporcingumo. Jeigu EPI 
mano, kad priemonė, kurios kitos 
kompetentingos institucijos ketina imtis, 
yra būtina kilusiai rizikai pašalinti, ji 
nurodo tai ir savo nuomonėje. Nuomonė 
skelbiama EPI interneto svetainėje.
3. Jeigu kompetentinga institucija siūlo 
imtis arba imasi veiksmų, 
prieštaraujančių 2 dalyje nurodytai EPI 
nuomonei, arba prieštaraudama tai 
nuomonei, atsisako imtis veiksmų, ji 
nedelsdama savo interneto svetainėje 
paskelbia pranešimą, kuriame išsamiai 
paaiškina tokio sprendimo priežastis.

Or. en

Pagrindimas

PASTABA. Šiuo pakeitimu šiek tiek pakeičiamas 44 pranešimo projekto pakeitimas. Be kita 
ko, iš 13a ir 13b straipsnių 3 dalies išbraukiami žodžiai „vadovaudamasi atsargumo 
principu“.

Pakeitimas 575
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
II a skyriaus 13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa skyrius
PRIEVOLĖS, TAIKOMOS 

MAŽMENINIŲ INVESTICINIŲ 
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PRODUKTŲ INVESTICIJŲ POLITIKAI
13a straipsnis

Reikalavimus atitinkantis turtas
1. Investicijos į šio reglamento 4 
straipsnyje apibrėžtus investicinius 
produktus apima tik vieną ar daugiau iš 
šių produktų:
a) perleidžiamus vertybinius popierius, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 
straipsnio 1 dalies n punkte, išskyrus 
finansines priemones, grindžiamas arba 
susijusias su kito turto, kuris nebūtinai 
yra nurodytas Direktyvos 85/611/EEB 19 
straipsnio 1 dalyje, verte;
b) pinigų rinkos priemones, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 
dalies o punkte;
c) neseniai išleistus perleidžiamus 
vertybinius popierius, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 1 
dalies d punkte;
d) pagal 2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalies 
e punktą tinkamu turtu laikomus leidimą 
gavusių KIPVPS arba kitų kolektyvinio 
investavimo subjektų investicinius 
vienetus;
e) kredito įstaigų indėlius, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 1 
dalies f punkte;
f) išvestines finansines priemones, 
įskaitant lygiavertes priemones, už kurias 
atsiskaitoma pinigais, kuriomis 
prekiaujama Direktyvos 2009/65/EB 50 
straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytoje reguliuojamoje rinkoje, arba 
išvestines finansines priemones, kuriomis 
prekiaujama ne biržoje (nebiržinės 
išvestinės finansinės priemonės), jeigu:
i) išvestinės finansinės priemonės 
pagrindas yra šioje dalyje minimos 
priemonės, finansiniai indeksai, kurie turi 
remtis reikalavimus atitinkančiu turtu, 
palūkanų normomis, valiutų keitimo 
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kursais arba valiutomis; taip pat
ii) to tipo išvestinės finansinės priemonės 
atitinka reikalavimus, kaip apibrėžta 13c 
straipsnyje; taip pat
iii) nebiržinių išvestinių finansinių 
priemonių sandorių šalys yra įstaigos, 
kurioms yra taikoma riziką ribojanti 
priežiūra ir kurios priklauso kategorijoms, 
kurias tvirtina produkto teikėjo buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos; taip pat
iv) nebiržinės išvestinės finansinės 
priemonės kasdien patikimai ir 
patikrinamai įvertinamos ir gali būti bet 
kada parduodamos, likviduojamos arba jų 
pozicija gali būti uždaroma įskaitymo 
sandoriu jų teisingai nustatyta kaina.
2. Tačiau mažmeniniams investuotojams 
parduodami produktai negali būti:
a) tiesiogiai arba netiesiogiai investuojami 
į žemės ūkio biržos prekių išvestines 
finansines priemones;
b) susieti su nepadengtais skolintų 
perleidžiamų vertybinių popierių, pinigų 
rinkos priemonių arba kitų finansinių 
priemonių, kurios nurodytos 1 dalies d 
punkte, pardavimo sandoriais.
3. Finansiniai indeksai, kuriuos leidžiama 
atkartoti fondų investavimo politika ar su 
investiciniais vienetais susietomis 
draudimo sutartimis arba naudoti kaip 
išvestinių finansinių priemonių pagrindą 
ir kurie susiejami su investiciniais 
produktais arba kurių vertė naudojama tų 
produktų atskaitinė vertė, turi tenkinti
toliau išdėstytus reikalavimus remiantis 
toliau išdėstytu, investicinių produktų 
teikėjo buveinės valstybės narės 
patvirtintu pagrindu:
a) indekso struktūra yra pakankamai 
diversifikuota; 
b) indeksas yra tinkamas rinkos, su kuria 
jis susietas, lyginamasis standartas; taip 
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pat
c) jis yra tinkamai paskelbtas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatoma, kad mažmeniniams investuotojams parduodami tik tie investicinių 
produktų paketai, kurie įtraukti į sąrašą tinkamo turto, kuris gali būti palyginamas su 
apibrėžtu Direktyvos 2009/65/EB (dėl KIPVPS) 50 straipsnyje, ir užtikrinama, kad šių 
apribojimų nebūtų galima išvengti netiesioginėmis pozicijomis.

Pakeitimas 576
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
II a skyriaus 13 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13b straipsnis
Rizikos valdymas

1. Investicinio produkto teikėjas taiko 
rizikos valdymo procedūras, kurios leidžia 
jam prižiūrėti ir bet kuriuo metu įvertinti 
investicinio produkto rizikingumą.
Jis taiko šį procesą, kad galėtų tiksliai ir 
nepriklausomai nustatyti nebiržinių 
išvestinių finansinių priemonių vertę.
Jis savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms nuolat 
perduoda informaciją apie išvestinių 
finansinių priemonių tipus, su jų 
pagrindu susijusią riziką, kiekybinius 
apribojimus ir metodus, kurie pasirinkti 
siekiant įvertinti su išvestinių finansinių 
priemonių sandoriais susijusią riziką, 
nurodydamas informaciją kiekvienam 
produktui. 
2. Investicinių produktų teikėjas 
užtikrina, kad bendra investicinio 
produkto pozicija išvestinių finansinių 
priemonių atžvilgiu neviršytų visos 
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investicinio produkto vertės.
Pozicija yra įvertinama atsižvelgiant į 
dabartinę pagrindinio turto vertę, su 
sandorio šalimis susijusią riziką, rinkos 
ateities tendencijas ir pozicijoms likviduoti 
turimą laiką.
Kai perleidžiami vertybiniai popieriai arba 
pinigų rinkos priemonės apima išvestinę 
finansinę priemonę, į tą išvestinę 
finansinę priemonę atsižvelgiama, 
siekiant atitikti šio straipsnio 
reikalavimus.
3. Absoliuti investicinio produkto vertės 
pokyčio rizika pardavimo metu negali 
viršyti 20 proc. jo nominalios vertės.
Vertės pokyčio rizika apskaičiuojama 
laikantis šių parametrų:
a) 99% vienpusis pasikliovimo intervalas; 
b) 1 mėnesiui tolygus laikymo laikotarpis 
(20 darbo dienų); taip pat
c) bent 3 metų (750 darbo dienų) 
veiksmingo rizikos veiksnių stebėsenos 
laikotarpis (istorija), nebent dėl ženklaus 
kainos svyravimų padidėjimo (pvz., dėl 
išskirtinių rinkos sąlygų) būtų pagrįstas 
trumpesnis stebėsenos laikotarpis.
4. Europos bankininkystės institucija 
(EBI), Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (EDPPI) ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
(EVPRI) parengia reguliavimo standartus 
ir jais nustato:
a) rizikos valdymo ir bendrų 
mažmeniniams investuotojams 
parduodamų investicinių produktų 
pozicijų rizikos apskaičiavimo gaires;
b) finansinių indeksų gaires.
Europos priežiūros institucijos šiuos 
techninių reguliavimo standartų projektus 
pateikia Komisijai ne vėliau kaip [...].
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius reguliavimo standartus 
laikantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 
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10–14 straipsniuose, Reglamento (ES) Nr. 
1094/2010 10–14 straipsniuose ir 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 
straipsniuose nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Derėtų apriboti bendrą mažmeniniams investuotojams parduodamų investicinių produktų 
pozicijų rizikingumą, kad būtų galima netiesiogiai apriboti produktų finansinį svertą ir 
užtikrinti rizikingos lygio tinkamumą.

Pakeitimas 577
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
II a skyriaus 13 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13c straipsnis
Išvestinių finansinių priemonių 

naudojimas
1. Toliau nurodytų rūšių išvestinės 
finansinės priemonės, kuriomis 
prekiaujama
reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 1 
dalies a, b ir c punktuose, arba išvestinės 
finansinės priemonės, kuriomis 
prekiaujama ne biržoje, yra tinkamos 
naudoti mažmeniniams investuotojams 
parduodamuose investiciniuose 
produktuose:
a) paprastieji apsikeitimo sandoriai, 
paprastieji išankstiniai sandoriai ir 
ateities sandoriai;
b) paprastieji pasirinkimo sandoriai;
c) paprastieji barjeriniai pasirinkimo 
sandoriai ir dvigubi pasirinkimo sandoriai 
su sąlyga, kad:
i) kiekvieno dvigubo pasirinkimo 
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sandorio, įskaitant dvigubus pasirinkimo 
sandorius, įtrauktus į kitas išvestines 
finansines priemones arba atkartotus 
paprastosiomis finansinėmis 
priemonėmis, kurių skaitmeninė 
išmokama suma neigiamai paveiktų 
investicinio produkto grąžą, sąlyginė 
suma būtų mažesnė nei 10 proc. 
investicinio produkto sąlyginės sumos; ir
ii) visų dvigubo pasirinkimo sandorių, 
įskaitant dvigubus pasirinkimo sandorius, 
įtrauktus į kitas išvestines finansines 
priemones arba atkartotus paprastosiomis 
finansinėmis priemonėmis, kurių 
skaitmeninė išmokama suma neigiamai 
paveiktų investicinio produkto grąžą, 
bendra sąlyginė suma būtų mažesnė nei 
20 proc. investicinio produkto sąlyginės 
sumos; ir
iii) barjerinės nuorodinės kainos 
pagrindas tapatus pasirinkimo sandorio 
pagrindui.
d) vidutinės normos pasirinkimo 
sandoriai;
e) vėlesnės pradžios pasirinkimo sandoriai 
ir pasirinkimo sandoriai su atidėtuoju 
atsiskaitymu.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas apribojimas atitinka EVPRI gaires dėl KIPVPS fondų. Turėtų būti naudojami tik 
paprastosios išvestinės finansinės priemonės, kad nebūtų pernelyg sudėtingai formuojami 
investicinių produktų paketai.

Pakeitimas 578
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
II a skyriaus 13 d straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13d straipsnis
Išmokų taisyklės

1. Investicinio produkto išmoka negali:
a) būti susijusi su tam tikrais 
mechanizmais, atvejais ar turto klasėmis, 
dėl kurių gali kilti klaidingo aiškinimo 
pavojus;
b) priklausyti nuo atvejų, kurie yra 
neįprasti neprofesionaliems 
investuotojams, pvz., finansų įstaigos 
reguliuojamojo kapitalo dydžio;
c) būti susijusi su paketo sudarymo 
ypatybėmis, grindžiamomis investuotojų 
elgsenos tendencijomis.
2. Europos bankininkystės institucija 
(EBI), Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (EDPPI) ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
(EVPRI) parengia gaires, kuriose teikia 
patarimus dėl šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu užtikrinti, kad investicijos, kurių rizikos ir grąžos pobūdis apima daugybę 
sudėtingų mechanizmų, dėl kurių kyla klaidingo aiškinimo pavojus, ir investicijos, turinčios 
žalingų paketo sudarymo ypatybių, nebūtų parduodamos mažmeniniams investuotojams, nes 
dėl jų kyla netinkamo produktų pardavimo pavojus.

Pakeitimas 579
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinių produktų teikėjas nustato 
tinkamas procedūras ir priemones, 

Investicinių produktų teikėjas ir 
investicinių produktų pardavėjas nustato 
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kuriomis užtikrinama, kad skundus dėl 
pagrindinės informacijos dokumento 
pateikę mažmeniniai investuotojai laiku ir 
tinkamai gautų rimtą atsakymą.

tinkamas procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad skundus dėl 
pagrindinės informacijos dokumento ar 
pagrindinės informacijos dokumento 
priedo pateikę mažmeniniai investuotojai 
laiku ir tinkamai gautų rimtą atsakymą.

Or. en

Pakeitimas 580
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinių produktų teikėjas nustato 
tinkamas procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad skundus dėl 
pagrindinės informacijos dokumento 
pateikę mažmeniniai investuotojai laiku ir 
tinkamai gautų rimtą atsakymą.

Investicinių produktų teikėjas ir 
investicinių produktų pardavėjas nustato 
tinkamas procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad:

i) mažmeniniai investuotojai turėtų 
veiksmingų skundų dėl investicinių 
produktų teikėjo pateikimo būdų;
ii) skundus dėl pagrindinės informacijos 
dokumento pateikę mažmeniniai 
investuotojai laiku ir tinkamai gautų rimtą 
atsakymą; ir

iii) tarpvalstybinių ginčų atveju 
mažmeniniai investuotojai galėtų 
pasinaudoti veiksmingomis žalos 
atlyginimo procedūromis, ypač tuo atveju, 
kai investicinio produkto teikėjas yra 
kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje.

Or. en

Pakeitimas 581
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinių produktų teikėjas nustato 
tinkamas procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad skundus dėl 
pagrindinės informacijos dokumento 
pateikę mažmeniniai investuotojai laiku ir 
tinkamai gautų rimtą atsakymą.

Investicinių produktų teikėjas ir platintojas
nustato tinkamas procedūras ir tvarką, 
kuriomis užtikrinama, kad:

1) mažmeniniai investuotojai turėtų 
veiksmingų skundų dėl investicinių 
produktų teikėjo pateikimo ir naudojimosi 
žalos atlyginimo procedūra būdų;
2) skundus dėl pagrindinės informacijos 
dokumento pateikę mažmeniniai 
investuotojai laiku ir tinkamai gautų rimtą 
atsakymą; ir

3) tarpvalstybinių ginčų atveju 
mažmeniniai investuotojai galėtų 
pasinaudoti veiksmingomis žalos 
atlyginimo procedūromis,
ypač tuo atveju, kai investicinio produkto 
teikėjas yra kitoje valstybėje narėje ar 
trečiojoje šalyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Europos Centrinio Banko pasiūlymu. Kadangi mažmeniniai 
investuotojai tiesiogiai bendrauja su platintojais, o ne su teikėjais, platintojai taip pat turėtų 
sudaryti sąlygas klientams pradėti žalos atlyginimo procedūrą. Ši žalos atlyginimo procedūra 
taip pat turėtų būti veiksminga tarpvalstybinių ginčų atveju, ypač tuo atveju, kai investicinio 
produkto teikėjas yra kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje.

Pakeitimas 582
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinių produktų teikėjas nustato 
tinkamas procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad skundus dėl 
pagrindinės informacijos dokumento 
pateikę mažmeniniai investuotojai laiku ir 
tinkamai gautų rimtą atsakymą.

Investicinių produktų teikėjas ir platintojas
nustato tinkamas procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad: i) mažmeniniai 
investuotojai turėtų veiksmingų skundų 
dėl investicinių produktų teikėjo 
pateikimo ir žalos atlyginimo procedūros 
pradėjimo būdų; ii) skundus dėl 
pagrindinės informacijos dokumento 
pateikę mažmeniniai investuotojai laiku ir 
tinkamai gautų rimtą atsakymą; ir iii) 
tarpvalstybinių ginčų atveju mažmeniniai 
investuotojai galėtų pasinaudoti 
veiksmingomis žalos atlyginimo 
procedūromis, ypač tuo atveju, jei 
investicinio produkto teikėjas yra kitoje 
valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi investicinių produktų platintojai tiesiogiai bendrauja su mažmeniniais 
investuotojais, jie taip pat turėtų tekti atsakomybė užtikrinti, kad mažmeniniai investuotojai 
turėtų veiksmingų skundų dėl investicinių produktų teikėjo, susijusių su PID, pateikimo ir 
žalos atlyginimo procedūros pradėjimo būdų. Ši žalos atlyginimo procedūra taip pat turėtų 
būti veiksminga tarpvalstybinių ginčų atveju, ypač tuo atveju, kai investicinio produkto 
teikėjas yra kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje.

Pakeitimas 583
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinių produktų teikėjas nustato 
tinkamas procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad skundus dėl 
pagrindinės informacijos dokumento 
pateikę mažmeniniai investuotojai laiku ir 
tinkamai gautų rimtą atsakymą.

Investicinių produktų teikėjas nustato 
tinkamas procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad skundus dėl 
pagrindinės informacijos dokumento 
pateikę mažmeniniai investuotojai laiku ir 
tinkamai gautų rimtą atsakymą laikantis 
Direktyvos dėl alternatyvaus ginčų 
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sprendimo.

Or. en

Pagrindimas

Nėra būtinybės dubliuoti darbų, kurie vykdomi alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmų 
klausimu.

Pakeitimas 584
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
1. Kai mažmeninis investuotojas prieš 
investicinių produktų teikėją arba 
investicinius produktus parduodantį 
asmenį pradeda nacionalinėje teisėje 
nustatytą alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūrą dėl ginčo, susijusio su šiame 
reglamente nustatytomis teisėmis ir 
pareigomis, investicinių produktų teikėjas 
arba investicinius produktus parduodantis 
asmuo dalyvauja toje procedūroje, jei ji 
atitinka šiuos reikalavimus:
a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;
b) senaties terminas, per kurį ginčą 
galima perduoti spręsti teismui, yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
alternatyvaus ginčo sprendimo procedūra;
c) reikalavimo senaties terminas yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
procedūra;
d) procedūra nieko nekainuoja arba 
kainuoja nedaug, kaip nurodyta 
nacionalinės teisės aktuose;
e) elektroninės priemonės nėra vienintelis 
būdas šalims dalyvauti procedūroje;
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f) išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl 
situacijos skubos, galima imtis laikinųjų 
priemonių.
2. Valstybės narės apie subjektus, kurių 
kompetencijai priklauso 1 dalyje 
nurodytos procedūros, Komisijai praneša 
iki [įrašyti konkrečią datą – 6 mėnesiai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo arba 
taikymo]. Jos nedelsdamos praneša 
Komisijai apie visus vėlesnius su tais 
subjektais susijusius pasikeitimus.
3. Subjektai, kurių kompetencijai 
priklauso 1 dalyje nurodytos procedūros, 
bendradarbiauja vieni su kitais spręsdami 
tarpvalstybinius ginčus šio reglamento
taikymo srityje.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvaus ginčų sprendimo klausimas yra svarbus, tačiau siekiant užtikrinti 
suderinamumą šis klausimas turėtų būti sprendžiamas Direktyvoje dėl alternatyvaus ginčų 
sprendimo, bet ne šiame reglamente.

Pakeitimas 585
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai mažmeninis investuotojas prieš 
investicinių produktų teikėją arba 
investicinius produktus parduodantį 
asmenį pradeda nacionalinėje teisėje 
nustatytą alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūrą dėl ginčo, susijusio su šiame 
reglamente nustatytomis teisėmis ir 
pareigomis, investicinių produktų teikėjas 
arba investicinius produktus parduodantis 
asmuo dalyvauja toje procedūroje, jei ji 
atitinka šiuos reikalavimus:

Išbraukta.



AM\926906LT.doc 131/174 PE504.398v01-00

LT

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;
b) senaties terminas, per kurį ginčą 
galima perduoti spręsti teismui, yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
alternatyvaus ginčo sprendimo procedūra;
c) reikalavimo senaties terminas yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
procedūra;
d) procedūra nieko nekainuoja arba 
kainuoja nedaug, kaip nurodyta 
nacionalinės teisės aktuose;
e) elektroninės priemonės nėra vienintelis 
būdas šalims dalyvauti procedūroje;
f) išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl 
situacijos skubos, galima imtis laikinųjų 
priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių ginčų sprendimo teisės aktai gerokai skiriasi, beveik neįmanoma jų suderinti 
ir sukurti bendras taisykles. Dėl skirtingų nacionalinių teisės aktų neįmanoma nustatyti 
bendrų taisyklių dėl alternatyvaus ginčų sprendimo ES lygmeniu. Šis klausimas turėtų būti 
priskirtas valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 586
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai mažmeninis investuotojas prieš 
investicinių produktų teikėją arba 
investicinius produktus parduodantį asmenį 
pradeda nacionalinėje teisėje nustatytą 
alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą 
dėl ginčo, susijusio su šiame reglamente 
nustatytomis teisėmis ir pareigomis, 
investicinių produktų teikėjas arba 
investicinius produktus parduodantis 

1. Kai mažmeninis investuotojas prieš 
investicinių produktų teikėją arba 
investicinius produktus parduodantį asmenį 
pradeda nacionalinėje teisėje nustatytą 
alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą 
dėl ginčo, susijusio su šiame reglamente 
nustatytomis teisėmis ir pareigomis, 
investicinių produktų teikėjas arba 
investicinius produktus parduodantis 
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asmuo dalyvauja toje procedūroje, jei ji 
atitinka šiuos reikalavimus:

asmuo gali dalyvauti arba dalyvauja toje 
procedūroje pagal Direktyvoje [...] dėl 
alternatyvaus ginčų sprendimo nustatytas 
taisykles.

Or. en

Pakeitimas 587
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai mažmeninis investuotojas prieš
investicinių produktų teikėją arba
investicinius produktus parduodantį 
asmenį pradeda nacionalinėje teisėje 
nustatytą alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūrą dėl ginčo, susijusio su šiame 
reglamente nustatytomis teisėmis ir 
pareigomis, investicinių produktų teikėjas 
arba investicinius produktus parduodantis 
asmuo dalyvauja toje procedūroje, jei ji 
atitinka šiuos reikalavimus:

1. Pagal Direktyvą dėl alternatyvaus 
ginčų sprendimo (Nr. XXX) ir 
Reglamentą dėl vartotojų ginčų 
elektroninio sprendimo (Nr. XXX) 
valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju,
kai mažmeninis investuotojas prieš MIPP
teikėją arba MIPP parduodantį asmenį 
pradeda nacionalinėje teisėje nustatytą 
alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą 
dėl ginčo, susijusio su šiame reglamente 
nustatytomis teisėmis ir pareigomis, MIPP
teikėjas arba MIPP parduodantis asmuo 
dalyvauja toje procedūroje, jei ji atitinka 
šiuos reikalavimus:

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvaus ginčų sprendimo atveju Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB, nuostatos turėtų būti privalomos ir šiai direktyvai.

Pakeitimas 588
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai mažmeninis investuotojas prieš 
investicinių produktų teikėją arba 
investicinius produktus parduodantį asmenį 
pradeda nacionalinėje teisėje nustatytą 
alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą 
dėl ginčo, susijusio su šiame reglamente 
nustatytomis teisėmis ir pareigomis, 
investicinių produktų teikėjas arba 
investicinius produktus parduodantis 
asmuo dalyvauja toje procedūroje, jei ji 
atitinka šiuos reikalavimus:

1. Pagal Direktyvą dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo 
[2011/0373(COD)] ir Reglamentą dėl 
vartotojų ginčų elektroninio sprendimo 
[2011/0374(COD)] valstybės narės 
užtikrina, kad tuo atveju, kai mažmeninis 
investuotojas prieš investicinių produktų 
teikėją arba investicinius produktus 
parduodantį asmenį pradeda nacionalinėje 
teisėje nustatytą alternatyvaus ginčų 
sprendimo procedūrą dėl ginčo, susijusio 
su šiame reglamente nustatytomis teisėmis 
ir pareigomis, investicinių produktų 
teikėjas arba investicinius produktus 
parduodantis asmuo dalyvauja toje 
procedūroje.

Or. en

Pagrindimas

MIPP reglamentas neturėtų prieštarauti Direktyvos dėl ginčų alternatyvaus sprendimo 
nuostatoms ir šis reglamentas greitai įsigalios, todėl pateikiame į jį nuorodą ir pašaliname 
žemiau nurodytus kriterijus, kad būtų išvengta painiavos.

Pakeitimas 589
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai mažmeninis investuotojas prieš 
investicinių produktų teikėją arba 
investicinius produktus parduodantį asmenį 
pradeda nacionalinėje teisėje nustatytą 
alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą 
dėl ginčo, susijusio su šiame reglamente 
nustatytomis teisėmis ir pareigomis, 
investicinių produktų teikėjas arba 
investicinius produktus parduodantis 
asmuo dalyvauja toje procedūroje, jei ji 

1. Kai mažmeninis investuotojas prieš 
investicinių produktų teikėją arba 
investicinius produktus parduodantį asmenį 
pradeda nacionalinėje teisėje nustatytą 
alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą 
dėl ginčo, susijusio su šiame reglamente 
nustatytomis teisėmis ir pareigomis, 
investicinių produktų teikėjas arba 
investicinius produktus parduodantis 
asmuo gali dalyvauti toje procedūroje, jei 
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atitinka šiuos reikalavimus: ji atitinka šiuos reikalavimus:

Or. en

Pakeitimas 590
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai mažmeninis investuotojas prieš 
investicinių produktų teikėją arba 
investicinius produktus parduodantį asmenį 
pradeda nacionalinėje teisėje nustatytą 
alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą 
dėl ginčo, susijusio su šiame reglamente 
nustatytomis teisėmis ir pareigomis, 
investicinių produktų teikėjas arba 
investicinius produktus parduodantis 
asmuo dalyvauja toje procedūroje, jei ji 
atitinka šiuos reikalavimus:

1. Kai mažmeninis investuotojas prieš 
investicinių produktų teikėją arba 
investicinius produktus parduodantį asmenį 
pradeda nacionalinėje teisėje nustatytą 
alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą
dėl ginčo, susijusio su šiame reglamente 
nustatytomis teisėmis ir pareigomis, 
investicinių produktų teikėjas arba 
investicinius produktus parduodantis 
asmuo dalyvauja toje procedūroje.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į neseniai priimtą susitarimą dėl būtiniausių Direktyvos dėl alternatyvaus ginčų 
sprendimo, kurioje išdėstyti alternatyvaus ginčų sprendimo būdai ES, nuostatų suderinimo, 
šiame reglamente nereikėtų išdėstyti kitokių kriterijų. Pavyzdžiui, Direktyvoje dėl 
alternatyvaus ginčų sprendimo valstybėms narėms paliekama teisė spręsti, ar sprendimai yra 
privalomi, ir būtų nenuoseklu šiame reglamente numatyti kitokius šių būdų taikymo kriterijus.

Pakeitimas 591
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 592
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 593
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 594
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Jungtinėje Karalystėje, Danijoje ir Norvegijoje (EEE) sprendimai yra privalomi pramonės 
įmonėms, bet ne vartotojams, ir a punkte išdėstytas pasiūlymas sumažintų įtvirtintas vartotojų 
teises tose šalyse. Šis pakeitimas grindžiamas Europos vartotojų organizacijos pasiūlymu.

Pakeitimas 595
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai aiškiai paprašius gali būti
privalomi MIPP teikėjui ir mažmeniniam 
klientui;

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvaus ginčų sprendimo privalumas yra tas, kad produkto teikėjui ir mažmeniniam 
klientui leidžiama pasinaudoti laiko ir sąnaudų požiūriu efektyvia ginčų sprendimo sistema, 
kuri, be kita ko, sumažina įprastų jurisdikcijų naštą. Todėl tai turėtų nuspręsti dalyviai..

Pakeitimas 596
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) senaties terminas, per kurį ginčą 
galima perduoti spręsti teismui, yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
alternatyvaus ginčo sprendimo procedūra;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 597
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) senaties terminas, per kurį ginčą 
galima perduoti spręsti teismui, yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
alternatyvaus ginčo sprendimo procedūra;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 598
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) senaties terminas, per kurį ginčą 
galima perduoti spręsti teismui, yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
alternatyvaus ginčo sprendimo procedūra;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 599
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reikalavimo senaties terminas yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
procedūra;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 600
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reikalavimo senaties terminas yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
procedūra;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 601
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reikalavimo senaties terminas yra 
sustabdomas tam laikui, kol vyksta 
procedūra;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 602
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) procedūra nieko nekainuoja arba 
kainuoja nedaug, kaip nurodyta 
nacionalinės teisės aktuose;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 603
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) procedūra nieko nekainuoja arba 
kainuoja nedaug, kaip nurodyta 
nacionalinės teisės aktuose;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 604
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) procedūra nieko nekainuoja arba 
kainuoja nedaug, kaip nurodyta 
nacionalinės teisės aktuose;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 605
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) elektroninės priemonės nėra vienintelis 
būdas šalims dalyvauti procedūroje;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 606
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) elektroninės priemonės nėra vienintelis 
būdas šalims dalyvauti procedūroje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 607
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) elektroninės priemonės nėra vienintelis 
būdas šalims dalyvauti procedūroje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 608
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl 
situacijos skubos, galima imtis laikinųjų 
priemonių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 609
Sharon Bowles
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl 
situacijos skubos, galima imtis laikinųjų 
priemonių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 610
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl 
situacijos skubos, galima imtis laikinųjų 
priemonių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 611
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės apie subjektus, kurių 
kompetencijai priklauso 1 dalyje 
nurodytos procedūros, Komisijai praneša 
iki [įrašyti konkrečią datą – 6 mėnesiai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo arba 
taikymo]. Jos nedelsdamos praneša 
Komisijai apie visus vėlesnius su tais 
subjektais susijusius pasikeitimus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 612
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudodamosi įgaliojimais pagal 19 
straipsnį, kompetentingos institucijos
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
užtikrinti, kad būtų pasiekti pagal šį 
reglamentą pageidautini administracinių 
priemonių ir sankcijų rezultatai, taip pat 
koordinuoja savo veiksmus, kad būtų 
išvengta galimo dubliavimosi ir sutapimo 
taikant administracines priemones ir 
sankcijas tarpvalstybiniais atvejais.

2. Kompetentingos institucijos pagal
nacionalinius įstatymus turi visus 
priežiūros įgaliojimus, įskaitant tyrimo 
įgaliojimus, reikalingus jų pareigoms 
pagal šį reglamentą atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu paaiškinti, kokiais įgaliojimais gali naudotis kompetentingos institucijos, ir suderinti 
šią formuluotę su FPRD II.

Pakeitimas 613
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Naudodamosi savo įgaliojimais pagal 
19 straipsnį, kompetentingos institucijos 
glaudžiai bendradarbiauja, siekdamos 
užtikrinti, kad administracinės priemonės 
ir sankcijos padėtų pasiekti norimus 
rezultatus pagal šį reglamentą, ir 
koordinuoja savo veiksmus, kad išvengtų 
galimo dubliavimosi ir sutapimo, kai 
taikomos administracinės priemonės ir 
sankcijos tarpvalstybiniais atvejais.
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Or. en

Pakeitimas 614
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Subjektai, kurių kompetencijai 
priklauso 1 dalyje nurodytos procedūros, 
bendradarbiauja vieni su kitais spręsdami 
tarpvalstybinius ginčus šio reglamento 
taikymo srityje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 615
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis straipsnis taikomas šiems
pažeidimams:

1. Šis straipsnis taikomas bet kokiems šio 
reglamento pažeidimams.

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina išvardyti galimų reglamento pažeidimų.

Pakeitimas 616
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis straipsnis taikomas šiems 
pažeidimams:

1. Šis straipsnis taikomas šiems 
pažeidimams (sąrašas neišsamus):

Or. en

Pakeitimas 617
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis straipsnis taikomas šiems
pažeidimams:

1. Šis straipsnis taikomas bet kokiems šio 
reglamento pažeidimams.

Or. en

Pakeitimas 618
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagrindinės informacijos dokumentas 
neatitinka 6 straipsnio 1–3 dalių ir 
7 straipsnio;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 619
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagrindinės informacijos dokumentas 
neatitinka 6 straipsnio 1–3 dalių ir 
7 straipsnio;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 620
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinės informacijos dokumente 
nepateikta 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nustatyta informacija arba to dokumento 
pateikimas neatitinka 8 straipsnio 
4 dalies;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 621
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinės informacijos dokumente 
nepateikta 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nustatyta informacija arba to dokumento 
pateikimas neatitinka 8 straipsnio 
4 dalies;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 622
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) rinkodaros pranešime yra su 
investiciniu produktu susijusios 
informacijos, prieštaraujančios 
pagrindinės informacijos dokumente 
pateiktai informacijai, taip pažeidžiant 
9 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 623
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) rinkodaros pranešime yra su 
investiciniu produktu susijusios 
informacijos, prieštaraujančios 
pagrindinės informacijos dokumente 
pateiktai informacijai, taip pažeidžiant 
9 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 624
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrindinės informacijos dokumentas 
nėra peržiūrėtas ir patikslintas pagal 

Išbraukta.
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10 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 625
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrindinės informacijos dokumentas 
nėra peržiūrėtas ir patikslintas pagal 
10 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 626
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pagrindinės informacijos dokumentas 
nepateiktas likus pakankamai laiko pagal 
12 straipsnio 1 dalį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 627
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pagrindinės informacijos dokumentas 
nepateiktas likus pakankamai laiko pagal 

Išbraukta.



PE504.398v01-00 148/174 AM\926906LT.doc

LT

12 straipsnio 1 dalį;

Or. en

Pakeitimas 628
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pagrindinės informacijos dokumentas 
nepateiktas nemokamai pagal 
13 straipsnio 1 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 629
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pagrindinės informacijos dokumentas 
nepateiktas nemokamai pagal 
13 straipsnio 1 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 630
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) uždrausti prekiauti investiciniu 
produktu;

a) uždrausti prekiauti mažmeninių 
investicinių produktų paketu;
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Or. en

Pakeitimas 631
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) laikinai sustabdyti prekybą investiciniu 
produktu;

b) laikinai sustabdyti prekybą mažmeninių 
investicinių produktų paketu;

Or. en

Pakeitimas 632
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) viešai įspėti nurodant už pažeidimą 
atsakingą asmenį ir pažeidimo pobūdį;

c) viešai įspėti nurodant už pažeidimą 
atsakingą juridinį asmenį ir pažeidimo 
pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 633
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pareikalauti paskelbti naują 
pagrindinės informacijos dokumento 
redakciją.

d) pareikalauti uždrausti pateikti 
pagrindinės informacijos dokumentą, 
kuris neatitinka 6, 7, 8 ir 10 straipsniuose 
išdėstytų reikalavimų.
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Or. en

Pakeitimas 634
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) finansines nuobaudas.

Or. en

Pakeitimas 635
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pinigines nuobaudas.

Or. en

Pakeitimas 636
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pinigines sankcijas.

Or. en

Pakeitimas 637
Pervenche Berès
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pinigines sankcijas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame reglamente turėtų būti numatyta galimybė kompetentingoms institucijoms taikyti 
pinigines sankcijas.

Pakeitimas 638
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) juridiniam asmeniui –
administracines pinigines sankcijas, 
kurios sudarytų iki 10 proc. to juridinio 
asmens bendros metinės apyvartos 
ankstesniais veiklos metais; jeigu juridinis 
asmuo yra patronuojančiosios įmonės 
patronuojamoji įmonė, atitinkama bendra 
metine apyvarta laikoma bendra metinė 
apyvarta, nurodyta pagrindinės 
patronuojančiosios įmonės praėjusių 
veiklos metų konsoliduotojoje finansinėje 
ataskaitoje;

Or. en

Pakeitimas 639
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) fiziniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
5 000 000 EUR arba valstybėse narėse, 
kurių oficiali valiuta nėra euro, 
atitinkamą sumą nacionaline valiuta šio 
reglamento įsigaliojimo dieną;

Or. en

Pagrindimas

Rekomenduojamais pakeitimais būtų užtikrinamas administracinių piniginių sankcijų skyrimo 
suderinimas su kitais Sąjungos teisės aktais, ypač su siūloma FPRD arba siūloma KIPVPS V 
direktyva.

Pakeitimas 640
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos, pritaikiusios 
vieną ar daugiau administracinių priemonių 
ir sankcijų pagal 2 dalį, turėtų įgaliojimus 
pačios pateikti arba įpareigoti investicinio 
produkto teikėją arba investicinį produktą 
parduodantį asmenį pateikti atitinkamam 
mažmeniniam investuotojui tiesioginį 
pranešimą, kuriame informuojama apie 
administracinę priemonę arba sankciją ir 
apie tai, kur pateikti skundus arba 
reikalavimus dėl žalos atlyginimo.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos, pritaikiusios 
vieną ar daugiau administracinių priemonių 
ir sankcijų pagal 2 dalį, turėtų įgaliojimus 
pačios pateikti arba įpareigoti mažmeninių 
investicinių produktų paketų teikėją arba 
asmenį, kuris konsultuoja mažmeninių 
investicinių produktų paketų klausimais 
arba juos parduoda, pateikti atitinkamam 
mažmeniniam investuotojui tiesioginį 
pranešimą, kuriame informuojama apie 
administracinę priemonę arba sankciją ir 
apie tai, kur pateikti skundus arba 
reikalavimus dėl žalos atlyginimo.

Or. en
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Pakeitimas 641
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kompetentingos institucijos 19 straipsnio 
2 dalyje nurodytas administracines 
priemones ir sankcijas taiko 
atsižvelgdamos į visas svarbias aplinkybes, 
įskaitant:

Kompetentingos institucijos 19 straipsnio 
2 dalyje nurodytas administracines 
priemones ir sankcijas taiko 
atsižvelgdamos į visas svarbias aplinkybes, 
tam tikrais atvejais įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 642
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsakingo asmens atsakomybės laipsnį; b) atsakingo juridinio asmens atsakomybės 
laipsnį;

Or. en

Pakeitimas 643
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsakingo asmens atsakomybės laipsnį; b) atsakingo fizinio ar juridinio asmens 
atsakomybės laipsnį;

Or. en



PE504.398v01-00 154/174 AM\926906LT.doc

LT

Pakeitimas 644
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) už pažeidimą atsakingo asmens 
bendradarbiavimą;

d) už pažeidimą atsakingo juridinio
asmens bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 645
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) už pažeidimą atsakingo asmens 
bendradarbiavimą;

d) už pažeidimą atsakingo fizinio ar 
juridinio asmens bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 646
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atsakingo asmens anksčiau padarytus 
pažeidimus.

e) atsakingo juridinio asmens anksčiau 
padarytus pažeidimus.

Or. en

Pakeitimas 647
Syed Kamall
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atsakingo asmens anksčiau padarytus 
pažeidimus.

e) atsakingo fizinio ar juridinio asmens 
anksčiau padarytus pažeidimus.

Or. en

Pakeitimas 648
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) visas priemones, kurių atsakingas 
asmuo ėmėsi, siekdamas užkirsti kelią 
pakartotiniams pažeidimams ateityje.

Or. en

Pakeitimas 649
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) kitus svarbius veiksnius.

Or. en

Pakeitimas 650
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos e b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) kompensacijas, kurias atsakingas 
asmuo suteikė mažmeniniams 
investuotojams po pažeidimo.

Or. en

Pakeitimas 651
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės kartą per metus pateikia 
EBI, EDPPI ir EVPRI apibendrintą 
informaciją apie visas administracines 
priemones ir sankcijas, pritaikytas pagal 
18 straipsnį ir 19 straipsnio 2 dalį.

2. Valstybės narės kartą per metus pateikia 
kompetentingoms EPI (EBI, EDPPI arba 
EVPRI) apibendrintą informaciją apie 
administracines nuobaudas ir kitas 
priemones, pritaikytas pagal 18 straipsnį ir
19 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų suteikti informaciją apie produktus Europos priežiūros institucijai 
(EPI), kuri turi kompetencijos šiuo klausimu.

Pakeitimas 652
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės kartą per metus pateikia 
EBI, EDPPI ir EVPRI apibendrintą 
informaciją apie visas administracines 
priemones ir sankcijas, pritaikytas pagal 
18 straipsnį ir 19 straipsnio 2 dalį.

2. Kompetentinga institucija kartą per 
metus pateikia EBI, EDPPI ir EVPRI 
apibendrintą informaciją apie visas 
administracines priemones ir sankcijas, 
pritaikytas pagal 18 straipsnį ir 
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19 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 653
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija apie sankcijas ir priemones, 
pritaikytas už 19 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus pažeidimus, visuomenei 
atskleidžiama nedelsiant, nurodant bent 
informaciją apie šio reglamento pažeidimo 
tipą bei pobūdį, taip pat už pažeidimą 
atsakingų asmenų tapatybę, nebent dėl 
tokio informacijos atskleidimo kiltų 
didelis pavojus finansų rinkoms.

Informacija apie sankcijas ir kitas
priemones, pritaikytas už 19 straipsnio 
1 dalyje nurodytus pažeidimus, visuomenei 
atskleidžiama nedelsiant, nurodant bent 
informaciją apie šio reglamento pažeidimo 
tipą bei pobūdį, taip pat už pažeidimą 
atsakingų asmenų tapatybę.
Kompetentingos institucijos gali pašalinti 
informaciją apie subjekto, kuriam skirta 
sankcija, tapatybę iš savo svetainės ne 
mažiau kaip po penkerių metų.

Or. en

Pakeitimas 654
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei dėl paskelbimo susijusioms šalims 
būtų padaryta neproporcinga žala, 
kompetentingos institucijos informaciją 
apie sankcijas ar priemones skelbia 
anonimiškai.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 655
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei dėl paskelbimo susijusioms šalims būtų 
padaryta neproporcinga žala, 
kompetentingos institucijos informaciją
apie sankcijas ar priemones skelbia
anonimiškai.

Jei dėl paskelbimo susijusioms šalims būtų 
padaryta neproporcinga žala arba galėtų 
būti pakenkta atliekamam tyrimui, 
kompetentingos institucijos gali neskelbti 
informacijos apie sankcijas ar priemones, 
skelbti ją vėliau arba anonimiškai. 
Išlaikoma kompetentingų institucijų 
prievolė pranešti apie administracines 
priemones ir sankcijas EBI, EDPPI ir 
EVPRI laikantis konfidencialumo.

Or. en

Pakeitimas 656
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nurodytų sąlygų.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti
techninius standartus laikantis šiame 
straipsnyje nurodytų sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti atitinkamo lankstumo ir sudaryti sąlygas sektoriui ir EPI sparčiai reaguoti į 
pokyčius rinkoje, visos trys EPI turėtų kartu parengti bendrus techninius reguliavimo 
standartus, užuot Komisijai suteikus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 657
Olle Schmidt



AM\926906LT.doc 159/174 PE504.398v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio 5 dalyje, 10 straipsnio 
2 dalyje ir 12 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
Komisijai suteikiami [4 metų] laikotarpiui 
nuo šio reglamento įsigaliojimo. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios 
pačios trukmės laikotarpiui, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.

2. 8 straipsnio 5 dalyje, 10 straipsnio 2 
dalyje ir 12 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti techninius standartus
Komisijai suteikiami [4 metų] laikotarpiui 
nuo šio reglamento įsigaliojimo. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios 
pačios trukmės laikotarpiui, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti atitinkamo lankstumo ir sudaryti sąlygas sektoriui ir EPI sparčiai reaguoti į 
pokyčius rinkoje, visos trys EPI turėtų kartu parengti bendrus techninius reguliavimo 
standartus, užuot Komisijai suteikus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 658
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio 5 dalyje, 10 straipsnio 
2 dalyje ir 12 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami [4 metų] laikotarpiui 
nuo šio reglamento įsigaliojimo. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios 
pačios trukmės laikotarpiui, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.

2. 8 straipsnio 5 dalyje, 10 straipsnio 
2 dalyje, 12 straipsnio 4 dalyje, 
13a straipsnio 10 dalyje ir 13b straipsnio 
9 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
[2 metų] laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. Įgaliojimų suteikimas 
automatiškai pratęsiamas tokios pačios 
trukmės laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia 
prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno 
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tokio laikotarpio pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijai suteikiamas laikotarpis deleguotiesiems aktams priimti turėtų būti 
suderintas su ataskaitos dėl MIPP taikymo – nebus įmanoma parengti išsamios ir tikslios 
ataskaitos dėl reglamento taikymo nepriėmus deleguotųjų aktų.

Pakeitimas 659
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 8 straipsnio 5 dalyje, 
10 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 
4 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
suteikimas. Sprendimas įsigalioja kitą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau
galiojantiems deleguotiesiems aktams.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 8 straipsnio 5 dalyje, 
10 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 
4 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
suteikimas. Sprendimas įsigalioja kitą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių techninių standartų 
teisėtumui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti atitinkamo lankstumo ir sudaryti sąlygas sektoriui ir EPI sparčiai reaguoti į 
pokyčius rinkoje, visos trys EPI turėtų kartu parengti bendrus techninius reguliavimo 
standartus, užuot Komisijai suteikus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 660
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis



AM\926906LT.doc 161/174 PE504.398v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, 
Komisija apie jį vienu metu praneša ir 
Europos Parlamentui, ir Tarybai.

4. Kai tik Komisija priima techninį 
standartą, apie tai ji tuo pačiu metu 
praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti atitinkamo lankstumo ir sudaryti sąlygas sektoriui ir EPI sparčiai reaguoti į 
pokyčius rinkoje, visos trys EPI turėtų kartu parengti bendrus techninius reguliavimo 
standartus, užuot Komisijai suteikus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 661
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 8 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 2 
dalį ir 12 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo apie jį 
Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
[2 mėnesiais].

5. Pagal 8 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 2 
dalį ir 12 straipsnio 4 dalį priimtas
techninis standartas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie 
jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
[dviem mėnesiams].

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti atitinkamo lankstumo ir sudaryti sąlygas sektoriui ir EPI sparčiai reaguoti į 
pokyčius rinkoje, visos trys EPI turėtų kartu parengti bendrus techninius reguliavimo 
standartus, užuot Komisijai suteikus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus.
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Pakeitimas 662
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 8 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 2 
dalį ir 12 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo apie jį 
Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
[2 mėnesiais].

5. Pagal 8 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 2 
dalį ir 12 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per 3 mėnesius nuo pranešimo apie jį 
Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
[trims mėnesiams].

Or. en

Pakeitimas 663
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 8 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 2 
dalį ir 12 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo apie jį 
Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
[2 mėnesiais].

5. Pagal 8 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 2 
dalį ir 12 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per 3 mėnesius nuo pranešimo apie jį 
Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
[trims mėnesiams].
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Jei deleguotasis aktas pateikiamas prieš 
pat švenčių ir poilsio dienas arba jų metu, 
laikoma, kad laikotarpis prasideda nuo 
pirmojo plenarinio posėdžio po švenčių ir 
poilsio dienų. Visais atvejais, tai pat ir 
pratęsimo, laikotarpis pratęsiamas taip, 
kad apimtų tris visas plenarines sesijas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad Europos Parlamentas atliktų tinkamą vaidmenį 
deleguotųjų aktų priėmimo procese.

Pakeitimas 664
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nedarant poveikio kitoms EVPRI 
reglamento nuostatoms, jei Komisija 
patvirtina techninio reguliavimo standarto 
projektą be pakeitimų, Parlamentui ir 
Tarybai suteikiamas dviejų mėnesių 
laikotarpis prieštaravimams pateikti [dėl 
aptariamų klausimų sudėtingumo ir 
apimties]. Šis laikotarpis Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva gali būti vieną kartą 
pratęstas dar mėnesiui.

Or. en

Pakeitimas 665
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis
Papildomos techninių reguliavimo 

standartų projektų nuostatos
1. Nepaisant techninių reguliavimo 
standartų projektų pateikimo Komisijai 
numatytų terminų, susitariama dėl 
pateikimo planų nurodant tekstus arba 
tekstų rinkinius, kurie turi būti pateikti 
prieš 12, 18 ir 24 mėnesius.
2. Komisija nepriima techninių 
reguliavimo standartų, jei Parlamentui 
skirtas peržiūros laikas dėl darbo 
pertraukos sutrumpėja iki mažiau kaip 
dviejų mėnesių, įskaitant pratęsimą.
3. Europos priežiūros institucijos gali 
konsultuotis su Parlamentu techninių 
reguliavimo standartų rengimo etapu, 
ypač kai kyla klausimų, susijusių su šio 
reglamento taikymo sritimi.

4. Kai Parlamento kompetentingas 
komitetas nubalsuoja dėl techninių 
reguliavimo standartų atmetimo ir iki 
kitos plenarinės sesijos pradžios lieka 
mažiau kaip dvi savaitės, Parlamentas turi 
teisę į tai, kad data būtų pratęsta iki dar 
kitos plenarinės sesijos.
5. Jei techninis reguliavimo standartas 
atmetamas ir nustatytos problemos yra 
ribotos apimties, Komisija gali patvirtinti 
spartesnį persvarstytų pasiūlymų 
pateikimo tvarkaraštį.
6. Komisija užtikrina, kad visi Parlamento 
peržiūros darbo grupės klausimai, kuriuos 
ji oficialiai pateikė per kompetentingo 
komiteto pirmininką, būtų skubiai atsakyti 
prieš priimant reglamento projektą.

Or. en
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Pakeitimas 666
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdymo įmonėms ir investicinėms 
bendrovėms, nurodytoms Direktyvos 
2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalyje ir 
27 straipsnyje, ir asmenims, 
parduodantiems tos direktyvos 1 straipsnio 
2 dalyje apibrėžtų KIPVPS investicinius 
vienetus, šio reglamento įpareigojimai 
netaikomi iki [OL prašoma įterpti datą, 
kuri būtų 5 metai nuo įsigaliojimo].

Valdymo įmonėms ir investicinėms 
bendrovėms, nurodytoms Direktyvos 
2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalyje ir 
27 straipsnyje, ir asmenims, 
parduodantiems tos direktyvos 1 straipsnio 
2 dalyje apibrėžtų KIPVPS investicinius 
vienetus, šio reglamento įpareigojimai 
netaikomi tol, kol neperžiūrimas 
Direktyvos 2009/65/EB IX skyrius arba šis 
reglamentas, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių 
datų yra ankstesnė.

OL, įrašyti datą: 5 metai po įsigaliojimo 
dienos

Pirmoje pastraipoje nurodyta išimtis 
taikoma ir alternatyvaus investicinio 
fondo valdytojams, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 
1 dalies b punkte, bei alternatyvaus 
investavimo fondų vienetų pardavėjams, 
kaip apibrėžta tos direktyvos 4 straipsnio 
1 dalies a punkte, jei nacionalinėje teisėje 
numatyta, kad jie privalo pateikti 
pagrindinį investuotojų informacijos 
dokumentą pagal Direktyvos 2009/65/EB 
78 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 667
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Esamiems produktams, pateiktiems 
prieš įsigaliojant šiam reglamentui, šio
reglamento reikalavimai netaikomi iki 
[OL, įrašyti datą: vieni metai po 
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įsigaliojimo dienos].

Or. de

Pakeitimas 668
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ta pati 1 dalyje nurodyta išimtis 
taikoma valdymo įmonėms ir 
investicinėms bendrovėms, platinančioms 
ne KIPVPS fondų vienetus 
mažmeniniams investuotojams, kai šie 
fondai pagal nacionalinius įstatymus turi 
taikyti Direktyvos 2009/65/EB 78–81 
straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai valstybės narės taiko pagrindinės 
informacijos dokumento formato ir 
turinio taisykles, kaip nustatyta 
Direktyvos 2009/65/EB 78–81 
straipsniuose, ne KIPVPS fondams, kurie 
siūlomi mažmeniniams investuotojams, 
1 dalyje nustatyta išimtis taikoma tokių 
fondų vienetus mažmeniniams 
investuotojams parduodančioms ar dėl jų 
konsultuojančioms valdymo įmonėms, 
investicinėms bendrovėms ir asmenims.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama taikyti pereinamąjį laikotarpį ir ne KIPVPS 
fondams, kuriems nacionaliniu lygmeniu šiuo metu taikomi pagrindinės informacijos 
investuotojams reikalavimai, kaip suformuluota 4-ojoje KIPVPS direktyvoje. Tai padėtų 
sudaryti vienodas sąlygas investiciniams produktams.

Pakeitimas 670
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valdymo įmonėms ir investicinėms 
bendrovėms, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 
dalies b punkte, ir AIF vienetus 
parduodantiems asmenims, kaip apibrėžta 
tos direktyvos 4 straipsnio 1 dalies 
a punkte, iki [OL, įrašyti datą: 5 metai po 
įsigaliojimo dienos] netaikomi šio 
reglamento įpareigojimai, jei 
vadovaudamiesi nacionaline teise pagal 
Direktyvos 2009/65/EB 78 straipsnį arba 
atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas 
jie teikia pagrindinės informacijos 
investuotojams dokumentą.

Or. en

Pagrindimas

Daug valstybių narių išplėtė KIPVPS taikomus pagrindinės informacijos investuotojams 
standartus ir taiko juos kitiems nacionaliniu lygiu reglamentuojamiems atviro tipo 
mažmeniniams investiciniams fondams. Tiems fondams taip pat turėtų būti suteikta galimybė 
pasinaudoti laikinu nuostatų netaikymu, nes investuotojai į tuos fondus buvo ką tik informuoti 
apie naują dokumentą, o AIF jau turėjo prisiimti pagrindinės informacijos investuotojams 
dokumento taikymo išlaidas taip pat, kaip ir KIPVPS valdymo įmonės.

Pakeitimas 671
Sylvie Goulard



PE504.398v01-00 168/174 AM\926906LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šį 
reglamentą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių taikymas deramai
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkoje. Kiek tai 
susiję su Direktyvos 2009/65/EB 1 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtais KIPVPS, 
atliekant peržiūrą įvertinama, ar reikėtų 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal šio 
reglamento 24 straipsnį, ar, nustačius 
būtinus koregavimus, Direktyvos 
2009/65/EB pagrindinės informacijos 
investuotojams nuostatas būtų galima 
pakeisti šio reglamento pagrindinės 
informacijos dokumentu arba tas 
nuostatas prilyginti šiam dokumentui. 
Atliekant peržiūrą apsvarstomas ir 
galimas šio reglamento taikymas kitiems 
finansiniams produktams.

1. Įsigaliojus šiam reglamentui, Komisija 
peržiūri Sąjungos teisės aktus finansinių 
paslaugų srityje, siekdama įvertinti šių 
priemonių privalumus: i) standartizuotų 
pagrindinės informacijos dokumentų 
naudojimo pagal šiuo reglamentu 
nustatytas taisykles, susijusias su 
finansinių priemonių klasėmis, kurioms 
netaikomas šis reglamentas, visų pirma su 
produktais, kuriems taikoma Direktyva 
2003/71/EB ir Direktyva 2009/138/EB; ii) 
suderintų elgesio rinkoje reikalavimų, 
susijusių su finansinių produktų 
pardavimu, taikymo; ir iii) įgaliojimų 
suteikimo Europos priežiūros 
institucijoms ir nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms imtis 
veiksmų dėl konkrečių finansinių 
produktų kategorijų, įskaitant veiksmus, 
kuriais produktai uždraudžiami siekiant 
apsaugoti investuotojų interesus ir 
užtikrinti finansinį stabilumą,
atsižvelgiant į su tuo susijusius 
įgaliojimus, kurie nustatyti [data] 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. xx/xx dėl finansinių 
priemonių rinkų, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas dėl ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių, 
pagrindinių sandorio šalių ir sandorių 
duomenų saugyklų [ERIR].

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrintos vienodos sąlygos skirtingų tipų investiciniams produktams, kad būtų 
išvengta reguliacinio arbitražo tų investicinių produktų, kurie neįtraukti į siūlomą 
reglamentą, pvz., nekompleksinių finansinių priemonių, sąskaita. Panašiai turėtų būti 
suderinta tvarka nustatyti elgesio rinkoje reikalavimai, susiję su finansinių produktų 
pardavimu. EPI ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti 
įgaliojimai imtis veiksmų dėl konkrečių finansinių produktų kategorijų.
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Pakeitimas 672
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šį 
reglamentą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių taikymas deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkoje. Kiek tai 
susiję su Direktyvos 2009/65/EB 1 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtais KIPVPS, 
atliekant peržiūrą įvertinama, ar reikėtų 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal šio 
reglamento 24 straipsnį, ar, nustačius 
būtinus koregavimus, Direktyvos 
2009/65/EB pagrindinės informacijos 
investuotojams nuostatas būtų galima 
pakeisti šio reglamento pagrindinės 
informacijos dokumentu arba tas nuostatas 
prilyginti šiam dokumentui. Atliekant 
peržiūrą apsvarstomas ir galimas šio 
reglamento taikymas kitiems finansiniams 
produktams.

1. Po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šį 
reglamentą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių taikymas deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkoje. Kiek tai 
susiję su Direktyvos 2009/65/EB 1 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtais KIPVPS, 
atliekant peržiūrą įvertinama, ar reikėtų 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal šio 
reglamento 24 straipsnį, ar, nustačius 
būtinus koregavimus, Direktyvos 
2009/65/EB pagrindinės informacijos 
investuotojams nuostatas būtų galima 
pakeisti šio reglamento pagrindinės 
informacijos dokumentu arba tas nuostatas 
prilyginti šiam dokumentui. Be to, 
Komisija įvertina, kokių Direktyvos 
2003/71/EB pakeitimų reikia, kad būtų 
sujungta Direktyvos 2003/71/EB 
5straipsnio 2 dalyje nurodyta pagrindinės 
informacijos santrauka ir šiame 
reglamente nurodytas pagrindinės 
informacijos dokumentas ir kad prospekto 
santrauka būtų pakeista pagrindinės 
informacijos dokumentu. Galiausiai, 
atliekant peržiūrą apsvarstomas ir galimas 
šio reglamento taikymas kitiems 
finansiniams produktams.

Or. en

Pakeitimas 673
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šį 
reglamentą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių taikymas deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkoje. Kiek tai 
susiję su Direktyvos 2009/65/EB 1 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtais KIPVPS, 
atliekant peržiūrą įvertinama, ar reikėtų 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal šio 
reglamento 24 straipsnį, ar, nustačius 
būtinus koregavimus, Direktyvos 
2009/65/EB pagrindinės informacijos 
investuotojams nuostatas būtų galima 
pakeisti šio reglamento pagrindinės 
informacijos dokumentu arba tas nuostatas 
prilyginti šiam dokumentui. Atliekant 
peržiūrą apsvarstomas ir galimas šio 
reglamento taikymas kitiems finansiniams
produktams.

1. Po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šį 
reglamentą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių taikymas deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkoje. Kiek tai 
susiję su Direktyvos 2009/65/EB 1 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtais KIPVPS, 
atliekant peržiūrą įvertinama, ar reikėtų 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal šio 
reglamento 24 straipsnį, ar, nustačius 
būtinus koregavimus, Direktyvos 
2009/65/EB pagrindinės informacijos
investuotojams nuostatas būtų galima 
pakeisti šio reglamento pagrindinės 
informacijos dokumentu arba tas nuostatas 
prilyginti šiam dokumentui. Atliekant 
peržiūrą apsvarstomas ir galimas taikymas 
kitiems mažmeniniams produktams, kurie 
siūlomi mažmeniniams klientams.

Or. en

Pakeitimas 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šį 
reglamentą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių taikymas deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkoje. Kiek tai 
susiję su Direktyvos 2009/65/EB 1 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtais KIPVPS, 

1. Po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šį 
reglamentą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių taikymas deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkoje. Kiek tai 
susiję su Direktyvos 2009/65/EB 1 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtais KIPVPS, 
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atliekant peržiūrą įvertinama, ar reikėtų 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal šio 
reglamento 24 straipsnį, ar, nustačius 
būtinus koregavimus, Direktyvos 
2009/65/EB pagrindinės informacijos 
investuotojams nuostatas būtų galima 
pakeisti šio reglamento pagrindinės 
informacijos dokumentu arba tas nuostatas 
prilyginti šiam dokumentui. Atliekant 
peržiūrą apsvarstomas ir galimas šio 
reglamento taikymas kitiems finansiniams 
produktams.

atliekant peržiūrą įvertinama, ar reikėtų 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal šio 
reglamento 24 straipsnį, ar, nustačius 
būtinus koregavimus, Direktyvos 
2009/65/EB pagrindinės informacijos 
investuotojams nuostatas būtų galima 
pakeisti šio reglamento pagrindinės 
informacijos dokumentu arba tas nuostatas 
prilyginti šiam dokumentui. Atliekant 
peržiūrą apsvarstomas ir galimas šio 
reglamento taikymas kitiems finansiniams 
produktams, įskaitant tuos, kurie 
priklauso Direktyvos 2003/71/EB taikymo 
sričiai, ir visas kitas investicijas bei 
taupymo produktus.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata dėl šio reglamento peržiūros turėtų apimti ir taikymo kitiems mažmeniniams 
finansiniams produktams, įskaitant „nesupakuotas“ investicijas ir visų formų taupymo 
produktus, srities peržiūrą.

Pakeitimas 675
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šį 
reglamentą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių taikymas deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkoje. Kiek tai 
susiję su Direktyvos 2009/65/EB 1 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtais KIPVPS, 
atliekant peržiūrą įvertinama, ar reikėtų 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal šio 
reglamento 24 straipsnį, ar, nustačius 
būtinus koregavimus, Direktyvos 
2009/65/EB pagrindinės informacijos 

1. Po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šį 
reglamentą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių taikymas deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkoje. Kiek tai 
susiję su Direktyvos 2009/65/EB 1 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtais KIPVPS, 
atliekant peržiūrą įvertinama, ar reikėtų 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal šio 
reglamento 24 straipsnį, ar, nustačius 
būtinus koregavimus, Direktyvos 
2009/65/EB pagrindinės informacijos 
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investuotojams nuostatas būtų galima 
pakeisti šio reglamento pagrindinės 
informacijos dokumentu arba tas nuostatas 
prilyginti šiam dokumentui. Atliekant 
peržiūrą apsvarstomas ir galimas šio 
reglamento taikymas kitiems finansiniams 
produktams.

investuotojams nuostatas būtų galima 
pakeisti šio reglamento pagrindinės 
informacijos dokumentu arba tas nuostatas 
prilyginti šiam dokumentui. Atliekant 
peržiūrą apsvarstomas ir galimas šio 
reglamento taikymas kitiems naujiems ar 
inovaciniams finansiniams produktams, 
kurie siūlomi Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 676
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šį 
reglamentą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių taikymas deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkoje. Kiek tai 
susiję su Direktyvos 2009/65/EB 1 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtais KIPVPS, 
atliekant peržiūrą įvertinama, ar reikėtų 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal šio 
reglamento 24 straipsnį, ar, nustačius 
būtinus koregavimus, Direktyvos 
2009/65/EB pagrindinės informacijos 
investuotojams nuostatas būtų galima 
pakeisti šio reglamento pagrindinės 
informacijos dokumentu arba tas nuostatas 
prilyginti šiam dokumentui. Atliekant 
peržiūrą apsvarstomas ir galimas šio 
reglamento taikymas kitiems finansiniams
produktams.

1. Po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šį 
reglamentą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių taikymas deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkoje. Kiek tai 
susiję su Direktyvos 2009/65/EB 1 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtais KIPVPS, 
atliekant peržiūrą įvertinama, ar reikėtų 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal šio 
reglamento 24 straipsnį, ar, nustačius 
būtinus koregavimus, Direktyvos 
2009/65/EB pagrindinės informacijos 
investuotojams nuostatas būtų galima 
pakeisti šio reglamento pagrindinės 
informacijos dokumentu arba tas nuostatas 
prilyginti šiam dokumentui. Atliekant 
peržiūrą apsvarstomas ir galimas taikymas 
kitiems produktams ir priemonėms, kurie 
siūlomi mažmeniniams klientams.

Or. en
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Pakeitimas 677
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nuo šio reglamento įsigaliojimo datos 
investicinių produktų teikėjai rengs 
pagrindinės informacijos dokumentą 
pagal galiojančio reglamento nuostatas ir, 
jei taikoma, nustos rengti finansinių 
produktų prospekto santrauką, numatytą 
Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 678
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šį 
reglamentą. Atliekant peržiūrą bendrai 
apžvelgiamas praktinis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių taikymas deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkoje. Kiek tai 
susiję su Direktyvos 2009/65/EB 1 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtais KIPVPS, 
atliekant peržiūrą įvertinama, ar reikėtų 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal šio 
reglamento 24 straipsnį, ar, nustačius 
būtinus koregavimus, Direktyvos 
2009/65/EB pagrindinės informacijos 
investuotojams nuostatas būtų galima 
pakeisti šio reglamento pagrindinės 
informacijos dokumentu arba tas 
nuostatas prilyginti šiam dokumentui. 
Atliekant peržiūrą apsvarstomas ir 
galimas šio reglamento taikymas kitiems 
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finansiniams produktams.

Or. en

Pakeitimas 679
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo [dveji metai nuo jo 
įsigaliojimo].

Jis taikomas nuo [vieni metai nuo jo 
įsigaliojimo].

Or. de

Pakeitimas 680
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas privalomas visas ir 
tiesiogiai taikomas visose valstybėse 
narėse.

Šis reglamentas privalomas visas ir 
tiesiogiai taikomas visose valstybėse 
narėse.

Per pirmus 12 šio reglamento taikymo 
mėnesių kompetentingos institucijos 
leidžia investicinių produktų teikėjams 
patvirtinti priemones, kurių reikia norint 
laikytis šio reglamento.

Or. en


