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Grozījums Nr. 368
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) iedaļā „Kā tas darbojas?” – norāde 
par produkta ieteicamo minimālo 
turēšanas periodu un paredzamo 
likviditātes profilu, tostarp par 
ieguldījumu atsaukšanas pirms termiņa 
iespēju un nosacījumiem, ņemot vērā 
ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profilu un tirgus attīstību, uz 
ko tas ir vērsts;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 369
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) iedaļā „Kā tas darbojas?” – norāde par 
produkta ieteicamo minimālo turēšanas 
periodu un paredzamo likviditātes profilu, 
tostarp par ieguldījumu atsaukšanas pirms 
termiņa iespēju un nosacījumiem, ņemot 
vērā ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profilu un tirgus attīstību, uz 
ko tas ir vērsts;

(d) iedaļā „Ar kādiem nosacījumiem es 
varu atsaukt savu ieguldījumu?” – norāde 
par produkta ieteicamo vai pieprasīto 
minimālo turēšanas periodu, ja attiecībā uz 
ieguldījumu produkta ieteicamo minimālo 
turēšanas termiņu piedāvājuma 
dokumentos ir paredzēta ieguldījumu 
atsaukšanas pirms termiņa iespēja un 
nosacījumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 370
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) iedaļā „Kā tas darbojas?” – norāde par 
produkta ieteicamo minimālo turēšanas 
periodu un paredzamo likviditātes profilu, 
tostarp par ieguldījumu atsaukšanas pirms 
termiņa iespēju un nosacījumiem, ņemot 
vērā ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profilu un tirgus attīstību, uz ko 
tas ir vērsts;

(d) iedaļā „Mērķi un ieguldījumu 
politika” – norāde par produkta ieteicamo 
minimālo turēšanas periodu un paredzamo 
likviditātes profilu, tostarp par ieguldījumu 
atsaukšanas pirms termiņa iespēju un 
nosacījumiem, ņemot vērā ieguldījumu 
produkta riska un ienesīguma profilu un 
tirgus attīstību, uz ko tas ir vērsts;

Or. en

Grozījums Nr. 371
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) iedaļā „Kā tas darbojas?” – norāde par 
produkta ieteicamo minimālo turēšanas 
periodu un paredzamo likviditātes profilu, 
tostarp par ieguldījumu atsaukšanas pirms 
termiņa iespēju un nosacījumiem, ņemot 
vērā ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profilu un tirgus attīstību, uz ko 
tas ir vērsts;

(d) iedaļā „Ieteicamais turēšanas periods 
un ieguldījuma pārdošana” – norāde par 
produkta ieteicamo minimālo turēšanas 
periodu un paredzamo likviditātes profilu, 
tostarp par ieguldījumu atsaukšanas pirms 
termiņa iespēju un nosacījumiem, ņemot 
vērā ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profilu un tirgus attīstību, uz ko 
tas ir vērsts;

Or. en

Grozījums Nr. 372
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) iedaļā „Kā tas darbojas?” – norāde par 
produkta ieteicamo minimālo turēšanas 
periodu un paredzamo likviditātes profilu, 
tostarp par ieguldījumu atsaukšanas pirms 
termiņa iespēju un nosacījumiem, ņemot 
vērā ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profilu un tirgus attīstību, uz ko 
tas ir vērsts;

(d) iedaļā „Kā tas darbojas?” – norāde par 
produkta ieteicamo minimālo turēšanas 
periodu un paredzamo likviditātes profilu, 
tostarp par ieguldījumu atsaukšanas pirms 
termiņa iespēju un nosacījumiem, ņemot 
vērā standartizētā privāto ieguldījumu 
produkta riska un ienesīguma profilu un 
tirgus attīstību, uz ko tas ir vērsts;

Or. en

Grozījums Nr. 373
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) iedaļā „Kādi ir riski un ko es varētu 
iegūt?” – ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs un brīdinājumi 
attiecībā uz jebkuriem konkrētiem 
riskiem, kuri var nebūt pilnībā atspoguļoti 
summārajā rādītājā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 374
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) iedaļā „Kādi ir riski un ko es varētu 
iegūt?” – ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs un brīdinājumi 

svītrots
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attiecībā uz jebkuriem konkrētiem 
riskiem, kuri var nebūt pilnībā atspoguļoti 
summārajā rādītājā;

Or. en

Grozījums Nr. 375
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) iedaļā „Kādi ir riski un ko es varētu 
iegūt?” – ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs un brīdinājumi 
attiecībā uz jebkuriem konkrētiem 
riskiem, kuri var nebūt pilnībā atspoguļoti 
summārajā rādītājā;

(e) iedaļā „Riska un ienesīguma 
profils” —

i) ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs, kas atspoguļo arī 
izmaksu ietekmi un ko izsaka kā 
paredzamo turpmākās darbības rezultātu 
prognozi, kam pievienots saprotams 
skaidrojums par produkta pamatriskiem;
ii) ieguldījumu produkta, tostarp tā risku, 
iespējamo turpmākās darbības rezultātu 
salīdzinājums ar bezriska standartu;
iii) produkta vides riska profils;
iv) par to, vai ir nodrošinātas jebkādas 
garantijas vai kapitāla aizsardzība un 
kāda struktūra to nodrošina, kā arī par 
jebkuriem garantiju vai kapitāla 
aizsardzības ierobežojumiem;
v) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma vai cita ieguldītāju aizsardzības 
iespēja, piemēram, depozitārijs;

Or. en
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Grozījums Nr. 376
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) iedaļā „Kādi ir riski un ko es varētu 
iegūt?” – ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs un brīdinājumi 
attiecībā uz jebkuriem konkrētiem 
riskiem, kuri var nebūt pilnībā atspoguļoti 
summārajā rādītājā;

(e) iedaļā „Riska un ienesīguma 
profils” — ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs, tā galvenie 
ierobežojumi un to risku skaidrojošs 
izklāsts, kuri ir būtiski svarīgi 
standartizētam privāto ieguldījumu 
produktam (PRIP) un kurus produkta 
riska un ienesīguma profila summārais 
rādītājs pienācīgi neatspoguļo.

Or. en

Grozījums Nr. 377
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) iedaļā „Kādi ir riski un ko es varētu 
iegūt?” – ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs un brīdinājumi 
attiecībā uz jebkuriem konkrētiem riskiem, 
kuri var nebūt pilnībā atspoguļoti 
summārajā rādītājā;

(e) iedaļā „Kādi ir riski un ko es varētu 
iegūt?” — ņemot vērā ieguldījumu 
produkta riska un ienesīguma profilu un 
tirgus attīstību, uz ko tas ir vērsts;
ieguldījumu produkta riska un ienesīguma 
profils, tostarp profila riska rādītājs un 
brīdinājumi attiecībā uz jebkuriem 
konkrētiem riskiem, kuri var nebūt pilnībā 
atspoguļoti summārajā rādītājā;

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu iekļauj 8. panta 2. punkta d) apakšpunkta pēdējo frāzi.

Grozījums Nr. 378
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) iedaļā „Kādi ir riski un ko es varētu 
iegūt?” – ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs un brīdinājumi attiecībā 
uz jebkuriem konkrētiem riskiem, kuri var 
nebūt pilnībā atspoguļoti summārajā 
rādītājā;

(e) iedaļā „Kādi ir riski un ko es varētu 
iegūt?” – ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs un brīdinājumi attiecībā 
uz jebkuriem konkrētiem riskiem, kuri var 
nebūt pilnībā atspoguļoti summārajā 
rādītājā; un to risku skaidrojošs izklāsts, 
kuri ir būtiski saistīti ar ieguldījumu 
produktu, profila iekļaušanai kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 379
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) iedaļā „Kādi ir riski un ko es varētu 
iegūt?” – ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs un brīdinājumi attiecībā 
uz jebkuriem konkrētiem riskiem, kuri var 
nebūt pilnībā atspoguļoti summārajā 
rādītājā;

(e) iedaļā „Kādi ir riski un ko es varētu 
iegūt?” – ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs un brīdinājumi attiecībā 
uz jebkuriem konkrētiem riskiem, kuri var 
nebūt pilnībā atspoguļoti summārajā 
rādītājā; risku aprakstam jābūt 
saprotamam un uzskatāmam;

Or. de
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Grozījums Nr. 380
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) iedaļā „Kādi ir riski un ko es varētu 
iegūt?” – ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs un brīdinājumi 
attiecībā uz jebkuriem konkrētiem 
riskiem, kuri var nebūt pilnībā atspoguļoti 
summārajā rādītājā;

(e) iedaļā „Riska un ienesīguma 
profils” — ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp saistīto risku 
izskaidrojošs izklāsts, ja tādi ir, saskaņoti 
ar riskiem, kas minēti piedāvājuma 
dokumentos;

Or. en

Grozījums Nr. 381
Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) iedaļā „Kādi ir riski un ko es varētu 
iegūt?” – ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs un brīdinājumi attiecībā 
uz jebkuriem konkrētiem riskiem, kuri var 
nebūt pilnībā atspoguļoti summārajā 
rādītājā;

(e) iedaļā „Kādi ir riski un ko es varētu 
iegūt?” — norāde, vai ir iespējami 
kapitāla zaudējumi, ieguldījumu produkta 
riska un ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs un brīdinājumi attiecībā 
uz jebkuriem konkrētiem riskiem, kuri var 
nebūt pilnībā atspoguļoti summārajā 
rādītājā;

Or. en

Grozījums Nr. 382
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) iedaļā „Kādi ir riski un ko es varētu 
iegūt?” – ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs un brīdinājumi 
attiecībā uz jebkuriem konkrētiem 
riskiem, kuri var nebūt pilnībā atspoguļoti 
summārajā rādītājā;

(e) iedaļā „Kādi ir riski un ko es varētu 
iegūt?” – ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs un brīdinājums, ka 
produkta peļņu var nelabvēlīgi ietekmēt 
uzskaitītie riski, par kuriem dots apraksts 
attiecībā uz:

Or. en

Grozījums Nr. 383
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) darījuma partnera risku, darbības un 
likviditātes riskiem, kuri ietekmē 
produktu;

Or. en

Grozījums Nr. 384
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) produkta rezultātu sensitivitāti pret 
pašreizējiem stresa scenārijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 385
Sylvie Goulard
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) aizņemto līdzekļu īpatsvara 
komponentu, ciktāl šis komponents var 
pavairot riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 386
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – iv punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) jebkuriem citiem specifiskiem riskiem, 
kas varētu nebūt pilnībā iekļauti 
summārajā rādītājā;

Or. en

Grozījums Nr. 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) īsa norāde par to, vai ir iespējami 
kapitāla zaudējumi, tostarp:
i) par to, vai ir nodrošinātas jebkādas 
garantijas vai kapitāla aizsardzība, kā arī 
par jebkuriem garantiju vai kapitāla 
aizsardzības ierobežojumiem;

Or. en
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Pamatojums

Lai ieguldītājiem sniegtu pilnīgu pārskatu par riskiem, vispārējā risku un ienesīguma profila 
apraksts būtu jāiekļauj informācija par aizsardzības mehānismu un/vai metodēm, kā 
paredzēts 8. panta 2. punkta e) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 388
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) iedaļā „Prēmija” — minimālās 
reģistrēšanās vai ieguldījumu prasības un 
prēmiju samaksas nosacījumi un 
elastīgums (vienots vai periodisks 
maksājums);

Or. en

Grozījums Nr. 389
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas 
ieguldījumu produktā, aptverot gan tiešas, 
gan netiešas izmaksas, kas varētu rasties 
ieguldītājam, tostarp šo izmaksu 
summārais rādītājs;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 390
Sharon Bowles
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs;

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?”:

ar ieguldījumu saistītās izmaksas 
ieguldījumu produktā, aptverot gan tiešas, 
gan netiešas izmaksas, kā arī 
reģistrēšanās, pastāvīgās un izstāšanās 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs;

visas ikgadējās maksas un citi maksājumi, 
ko noteiktā periodā atskaita no produkta;
ja tie ir strukturēti ieguldījumu produkti, 
netiešās izmaksās norāda produktā 
ietverto iespējamo peļņas robežvērtību 
termiņa beigās;
izmaksas un atskaitījumus norāda tā, ka 
tie atsedz kumulatīvo ietekmi uz 
ieguldījumu tā reprezentatīvajos periodos;
sniedz informāciju par piekļuvi 
neatkarīgam tiešsaistes fondu 
kalkulatoram, kuru pārvalda EVTI;

Or. en

Pamatojums

Iemesls, kāpēc grozījumā ierosināts ietvert iespējamās peļņas robežvērtību termiņa beigās, ir 
tāds, ka strukturētos ieguldījumu produktos to izstrādes fāzē bieži vien iekļauj peļņas 
robežvērtību. Tā kā šo robežvērtību avansā neapmaksā individuālie ieguldītāji, bet to atvelk 
no peļņas, ieguldītāji to neapzinās.

Grozījums Nr. 391
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs;

(f) iedaļā „Izmaksas un maksas” — ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs 
naudas izteiksmē, un paziņojums, ka 
privātajam ieguldītājam būtu jāpieprasa, 
lai persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, sniedz papildu informāciju par 
izmaksām, tostarp jebkādām pārdevēja 
noteiktām papildu izmaksām, kas nav 
norādītas pamatinformācijas dokumentā, 
un paziņojums, ka ieguldītāja piederības 
dalībvalsts tiesību aktiem nodokļu jomā 
varētu būt ietekme uz ieguldījuma peļņu;

Or. en

Grozījums Nr. 392
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs;

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs, un 
kurās iekļautas visas ikgadējās maksas un 
citi maksājumi, ko noteiktā periodā 
atskaita no produkta. Turklāt 
pamatinformācijas dokumentā attiecīgā 
gadījumā uzskaita un izskaidro jebkuras 
maksas, ko saņem no ieguldītāja saskaņā 
ar specifiskiem nosacījumiem, 
pamatojoties uz kuriem maksa tiek 
aprēķināta, kā arī norāda, kad maksu 
piemēro. Pamatinformācijas dokumentā 
arī min mainīgu maksu esamību 
(piemēram, darījumu izmaksas, biržas 
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nodokļi), kuras nevar iekļaut izmaksu 
aprēķinos.

Or. en

Pamatojums

Ieguldītājam būtu jāsaņem pilnīgs pārskats par izmaksām, kas saistītas ar ieguldījumu. Ir 
jāizskaidro izmaksas, kuras rodas tikai specifiskos apstākļos. Turklāt mainīgās izmaksas ir 
atkarīgas no valsts, kas produktu pārdod, izplatītāja un izpildes vietas, un tāpēc tās produkta 
izveidotājs nevar iepriekš norādīt. Pamatinformācijas dokumentā būtu jāiekļauj brīdinājums 
par šādu izmaksu iespējamību.

Grozījums Nr. 393
Werner Langen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs;

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs, kā 
arī norāde par to, ka ieguldījumu 
produkta nesto peļņu var mazināt nodokļi;

Or. de

Grozījums Nr. 394
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs;

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs, un 



PE504.398v01-00 16/172 AM\926906LV.doc

LV

informācija par minēto izmaksu ietekmi 
uz ieguldījumu produkta ienesīgumu;

Or. de

Grozījums Nr. 395
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs;

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” –
maksimālajās izmaksās ir jānorāda visas
ar ieguldījumu saistītās izmaksas 
ieguldījumu produktā, aptverot gan tiešas, 
gan netiešas izmaksas, kas varētu rasties 
ieguldītājam, tostarp šo izmaksu 
summārais rādītājs; ja ieguldījumu 
produktam ir noteikta iespējamās peļņas 
robežvērtība, tā ir skaidri jānorāda. Šis 
limits samazina tīro peļņu ieguldītājam, 
sniedzot izveidotājam visu virs limita 
iegūto peļņu. Šāds nosacījums rada 
netiešas izmaksas, un tas jānorāda kopā 
ar citām izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Strukturēti ieguldījumu produkti ļoti bieži ietver peļņas robežvērtību, ko izstrādā produkta 
izveides posmā. Tā kā šo robežvērtību avansā nemaksā privātie ieguldītāji, bet tā tiek 
finansēta, atvelkot no peļņas, ieguldītāji to neapzinās. Izmantojot indikatīvu piemēru — šādu 
robežvērtību tipiski finansē, samazinot produkta iespējamo peļņu no 30 % akciju indeksa 
pieauguma uz 20 %. Šī robežvērtība būtu pārredzami jāatklāj kopā ar citām izmaksām, lai 
varētu labāk salīdzināt ieguldījumu produktus.  Grozījums pamatojas uz finanšu uzraudzības 
iniciatīvā gūtajiem un Eiropas Patērētāju organizācijas sniegtajiem (BEUC) ieteikumiem.

Grozījums Nr. 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs;

(f) f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas PRIP, 
aptverot gan tiešas, gan netiešas izmaksas, 
kas varētu rasties ieguldītājam, tostarp šo 
izmaksu summārais rādītājs un –
salīdzināmības vajadzībām – kopējās 
izmaksas, kas izteiktas naudas un 
procentuālā izteiksmē, lai parādītu kopējo 
izmaksu ietekmi uz ieguldījumu;

Or. en

Pamatojums

Klientiem bieži vien ir grūti novērtēt izmaksu ietekmi, ja izmaksas ir izteiktas procentuāli. 
Piemērs, kurā ir norādīta kopējo izmaksu ietekme uz ieguldījumu naudas izteiksmē, uzlabos 
salīdzināmību, pārredzamību un klientu informētību. Ir ārkārtīgi svarīgi izteikt kopējās 
izmaksas naudas izteiksmē, lai parādītu kopējo izmaksu ietekmi uz ieguldījumu.

Grozījums Nr. 397
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs;

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot visas tiešās un netiešās
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp darījumu izmaksas, kas izteiktas 
procentos no tīrās aktīvu vērtības. Norāda 
arī visu iepriekš minēto izmaksu summāro 
rādītāju;

Or. en

Pamatojums

Darījumu izmaksas (akciju/aktīvu tirdzniecības izmaksas) nav iekļautas ieguldītājiem 
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paredzētās pamatinformācijas dokumentā attiecībā uz PVKIU, lai gan tās var ievērojami 
palielināt ieguldījumu fonda izmaksas.  Lai gan šīs izmaksas nevar vienkārši pievienot 
pastāvīgajām maksām, tās var izteikt procentos no tīrās aktīvu vērtības. Ja šīs izmaksas tiek 
iekļautas, individuālie ieguldītāji gūs labāku priekšstatu par to, cik viņi maksās, lai paturētu 
savus līdzekļus fondā. Tas viņiem ļaus labāk salīdzināt pieejamos fondus.

Grozījums Nr. 398
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs;

(f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs, 
saskaņoti ar riskiem, kas minēti 
piedāvājuma dokumentos, ja tādi ir;

Or. en

Grozījums Nr. 399
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ja tie ir strukturēti ieguldījumu 
produkti, netiešās izmaksās norāda 
produktā ietverto iespējamo peļņas 
robežvērtību termiņa beigās;

Or. en

Pamatojums

Strukturēti ieguldījumu produkti bieži ietver peļņas robežvērtību, ko izstrādā produkta 
izveides posmā. Tā kā šo robežvērtību avansā nemaksā privātie ieguldītāji, bet tā tiek 
finansēta, atvelkot no peļņas, ieguldītāji to neapzinās. Šī robežvērtība būtu pārredzami 
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jāatklāj kopā ar citām izmaksām, lai varētu labāk salīdzināt ieguldījumu produktus. 

Grozījums Nr. 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) iedaļā „Kas notiek, ja es 
nomirstu?” — informācija par to, kas 
notiek ar naudu, kas turēta 
produktā/fondos, kā arī par jebkādu 
apdrošināšanas atlīdzību nāves gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 401
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) iedaļā „Kā produkts ir darbojies 
pagātnē?” – ieguldījumu produkta 
rezultāti pagātnē, ja tas ir svarīgi, ņemot 
vērā produkta raksturu un tā darbības 
ilgumu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) iedaļā „Kā produkts ir darbojies 
pagātnē?” – ieguldījumu produkta 
rezultāti pagātnē, ja tas ir svarīgi, ņemot 
vērā produkta raksturu un tā darbības 
ilgumu;

(g) iedaļā „Ko es varētu iegūt?” —
informācija par to, kā PRIP iespējami 
darbosies, un sniegtas darbības rezultātu 
prognozes vai iespējamo nākotnes 
rezultātu izklāsts un informācija, kā šos 
faktorus ietekmēs maksas. Attiecīgos 
gadījumos vismaz vienā no norādīto 
rezultātu vai prognožu iespējām ir 
jānorāda negatīva peļņa.

Or. en

Grozījums Nr. 403
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) iedaļā „Kā produkts ir darbojies 
pagātnē?” – ieguldījumu produkta rezultāti 
pagātnē, ja tas ir svarīgi, ņemot vērā 
produkta raksturu un tā darbības ilgumu;

(g) iedaļā „Rezultāti pagātnē” —
ieguldījumu produkta rezultāti pagātnē, ja 
tas ir svarīgi, ņemot vērā produkta raksturu 
un tā darbības ilgumu, kā arī skaidrs 
brīdinājums par to, ka pagātnē gūtie 
rezultāti negarantē ieguldījumu produkta 
rezultātus nākotnē;

Or. en

Grozījums Nr. 404
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) iedaļā „Kā produkts ir darbojies 
pagātnē?” – ieguldījumu produkta rezultāti 
pagātnē, ja tas ir svarīgi, ņemot vērā 

(g) iedaļā „Rezultāti pagātnē” — apraksts 
par ieguldījumu produkta rezultātiem
pagātnē, ja tas ir svarīgi, ņemot vērā 
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produkta raksturu un tā darbības ilgumu; ieguldījumu produkta raksturu un tā 
darbības ilgumu, un, ja ir, papildināts ar 
attiecīgu brīdinājumu par to, ka „pagātnē 
gūtie ieņēmumi negarantē rezultātus 
nākotnē”;

Or. en

Grozījums Nr. 405
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) iedaļā „Kā produkts ir darbojies
pagātnē?” – ieguldījumu produkta rezultāti 
pagātnē, ja tas ir svarīgi, ņemot vērā 
produkta raksturu un tā darbības ilgumu;

(g) iedaļā „Kā produkts ir darbojies 
pagātnē?” — ieguldījumu produkta 
rezultāti pagātnē, ja tas ir svarīgi, ņemot 
vērā produkta raksturu un tā darbības 
ilgumu, kā arī brīdinājums par to, ka 
pagātnē gūtie rezultāti negarantē 
ieguldījumu produkta rezultātus nākotnē 
un ka citās pamatinformācijas dokumenta 
iedaļās minētajiem riskiem var būt būtiska 
negatīva ietekme uz ieguldījumu;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie papildu informācijas komponenti nodrošinās, ka, izmantojot pamatinformācijas 
dokumentu, ieguldītāji pārāk nepaļaujas uz piemēriem par pagātnē gūtajiem rezultātiem un 
ka ar to sniedz pilnīgu un godīgu ieskatu par riskiem, kas saistīti ar ieguldījumu produktiem.

Grozījums Nr. 406
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) iedaļā „Kā produkts ir darbojies 
pagātnē?” – ieguldījumu produkta rezultāti 
pagātnē, ja tas ir svarīgi, ņemot vērā 
produkta raksturu un tā darbības ilgumu;

(g) iedaļā „Kā produkts ir darbojies 
pagātnē?” — ieguldījumu produkta 
ienākumu sasniegšana, ja tas ir svarīgi, 
ņemot vērā produkta raksturu un tā 
darbības ilgumu; tas pamatojas uz 
iespējami lielāko pārredzamību visā 
ieguldījumu produkta pastāvēšanas laikā.  
Izveidotājs publicēs aprakstošu gada 
ziņojumu, kurā ietverts patiess un godīgs 
kopsavilkums par ieguldījumu aktīvu 
ienākumu sasniegšanu, ieguldījumu 
pārvaldības stratēģijām un attiecīgo risku 
ieguldījumu pārvaldībā, tostarp 
ierobežojumu izmatošanu, kuri definēti 
ieguldījumu produkta pamatinformācijas 
dokumentos. Ja ieguldījumu stratēģijā 
izmanto salīdzinošo novērtēšanu, 
salīdzinošos rezultātus publicēs gada 
ziņojumā;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt pārredzamību pār to ieguldījumu produktu darbības 
rezultātiem, uz kuriem attiecas šī regula. Tāpēc noteikta produkta un — attiecīgā gadījumā —
portfeļa darbības rezultāti būtu jāsalīdzina ar citu produktu, kuram ir līdzīgi riski. Turklāt 
būtu jāatklāj visas maksas, kas skar ienākumus. Šā grozījuma pamatā ir profesora Roman 
Inderst (Frankfurtes Finanšu un vadības augstskola) ieteikumi.

Grozījums Nr. 407
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) iedaļā „Kā produkts ir darbojies 
pagātnē?” – ieguldījumu produkta rezultāti 
pagātnē, ja tas ir svarīgi, ņemot vērā 
produkta raksturu un tā darbības ilgumu;

(g) iedaļā „Kā produkts ir darbojies 
pagātnē?” — standartizēta privāto
ieguldījumu produkta rezultāti pagātnē, ja 
tas ir svarīgi, ņemot vērā produkta raksturu 
un tā darbības ilgumu;
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Or. en

Grozījums Nr. 408
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) iedaļā „Kā produkts ir darbojies 
pagātnē?” – ieguldījumu produkta rezultāti 
pagātnē, ja tas ir svarīgi, ņemot vērā 
produkta raksturu un tā darbības ilgumu;

(g) iedaļā „Kā produkts ir darbojies 
pagātnē?” – ieguldījumu produkta 
līdzšinējie darbības rezultāti;

Or. de

Grozījums Nr. 409
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) noteikums, ka izveidotājs ikgadējā 
dokumentā pārredzamā veidā informē 
klientu par ieguldījuma produkta 
ienākumu sasniegšanu. Šajā dokumentā 
ietver retrospektīvu informāciju par 
ieguldījuma produkta peļņu iepriekšējā 
gadā. Turklāt šo retrospektīvo peļņu 
salīdzina ar citu ieguldījumu produktu, 
kuram ir līdzīgs riska profils. Ja klientam 
ir vairāki noteikta izveidotāja ieguldījumu 
produkti, uz kuriem attiecas šī regula, 
iepriekš minētā informācija un 
salīdzinājums attiecas uz visu ieguldījumu 
portfeli. Norāda arī visas izmaksas, kas 
skar ieguldījumu produkta ienākumus; 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā 
precizētas ieguldījumu produktu riska 
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profilu definīcijas, kā arī standartus 
attiecībā uz šajā apakšpunktā minēto 
izmaksu norādīšanu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt pārredzamību pār to ieguldījumu produktu darbības 
rezultātiem, uz kuriem attiecas šī regula. Tāpēc noteikta produkta un — attiecīgā gadījumā —
portfeļa darbības rezultāti būtu jāsalīdzina ar citu produktu, kuram ir līdzīgi riski. Turklāt 
būtu jāatklāj visas maksas, kas skar ienākumus. Šā grozījuma pamatā ir profesora Roman 
Inderst (Frankfurtes Finanšu un vadības augstskola) ieteikumi.

Grozījums Nr. 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) iedaļā „Vai es varu izņemt 
naudu?” — informācija par 
iespējamajām sekām, kādas var būt 
naudas saņemšanai pret PRIP pirms 
termiņa vai ieteicamā turēšanas perioda 
beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gb) iedaļā „Kā es uzzināšu par sava 
produkta darbību?” — informācija par to, 
kā klients tiks regulāri informēts;

Or. en
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Grozījums Nr. 412
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – gc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gc) iedaļā „Kā iesniegt sūdzību?” —
informācija par to, kā un kam klients var 
iesniegt sūdzību par produktu un tā 
administrēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – gd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gd) iedaļā „Kas notiktu, ja iestātos 
maksātnespēja?” — informācija par to, 
vai uz produktu attiecas kompensācijas 
vai garantiju sistēma;

Or. en

Grozījums Nr. 414
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) pensiju produktiem iedaļā „Ko es 
varētu iegūt, kad pensionēšos?” –
iespējamo nākotnes rezultātu izklāsts.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 415
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) pensiju produktiem iedaļā „Ko es 
varētu iegūt, kad pensionēšos?” –
iespējamo nākotnes rezultātu izklāsts.

(h) pensiju produktiem iedaļā „Ko es 
varētu iegūt, kad pensionēšos?” –
iespējamo nākotnes rezultātu prognozes, 
skaidri nodalot dažādus attīstības 
scenārijus, tostarp norādot arī sliktāko 
attīstības scenāriju, respektīvi, sliktākos 
iespējamos rezultātus;

Or. de

Grozījums Nr. 416
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) pensiju produktiem iedaļā „Ko es 
varētu iegūt, kad pensionēšos?” –
iespējamo nākotnes rezultātu izklāsts.

(h) pensiju produktiem iedaļā „Ko es 
varētu iegūt, kad pensionēšos?” –
iespējamo nākotnes rezultātu izklāsts. Šai 
informācijai jāatbilst tiesiskajam 
regulējumam, kas attiecas uz 
pamatinformācijas dokumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 417
Udo Bullmann, Peter Simon
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) pensiju produktiem iedaļā „Ko es 
varētu iegūt, kad pensionēšos?” –
iespējamo nākotnes rezultātu izklāsts.

(h) pensiju produktiem iedaļā „Ko es 
varētu iegūt, kad pensionēšos?” –
iespējamo nākotnes rezultātu izklāsts, 
tostarp visaptverošs precizējums, ka 
faktiskā peļņa var ievērojami atšķirties no 
šīm prognozēm.

Or. en

Grozījums Nr. 418
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) iedaļā „Kā iesniegt sūdzību?” —
informācija par to, kā klients var iesniegt 
sūdzību par produktu.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) iedaļā „Citi dokumenti, ar kuriem 
būtu jāiepazīstas pirms ieguldījumu 
veikšanas” — īss citu informācijas 
dokumentu veidu apraksts, kuros sniegta 
detalizētāka informācija par produktu un 
paskaidrots, ka visi šādi dokumenti 
(tostarp pamatinformācijas dokuments) 
būtu jāņem vērā, pirms pieņemt lēmumu 
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par ieguldījuma veikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 420
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) iedaļā „Citi dokumenti, ar kuriem 
būtu jāiepazīstas pirms ieguldījumu 
veikšanas” — īss dokumentu apraksts 
(tostarp attiecīgā gadījumā prospekts) un 
paskaidrojums par to, ka visi šādi 
dokumenti (tostarp pamatinformācijas 
dokuments) būtu jāņem vērā, pirms 
pieņemt lēmumu par ieguldījuma 
veikšanu.

Or. en

Pamatojums

Pamatinformācijas dokumentu nedrīkst uzskatīt par vienu atsevišķu dokumentu, pamatojoties 
uz kuru persona var pieņemt lēmumu par ieguldījuma veikšanu. Jānosaka skaidri, ka pirms šā 
lēmuma pieņemšanas ir absolūti nepieciešams iepazīties ar citiem dokumentiem.

Grozījums Nr. 421
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) iedaļā „Kādu atlīdzību saņems 
starpnieks par man sniegtajiem 
pakalpojumiem?” – pārskats par 
starpniekam sniegtās vai sniedzamās 
atlīdzības veidiem un apmēru;
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Or. de

Grozījums Nr. 422
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) iedaļā „Kādiem ieguldītājiem 
paredzēts šis ieguldījums?” — to 
ieguldītāju veidu apraksts, kuriem šis 
ieguldījumu produkts ir paredzēts, ņemot 
vērā to gatavību uzņemties risku, 
ieguldījumu periodu un zināšanām 
finanšu jomā. Šo iedaļu papildina, 
pamatojoties uz produkta apstiprināšanas 
procesu, kuru ieguldījuma produkta 
izveidotājs ir veicis ieguldījuma produkta 
strukturēšanas gaitā.

Or. en

Pamatojums

Izveidotāja uzticamības pārbaudē attiecībā uz produkta piemērotību privātklientiem būtu 
jāiegūst materiāls pamatinformācijas dokumenta iedaļai „Kam paredzēts šis ieguldījums?”

Grozījums Nr. 423
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – hb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(hb) iedaļā „Citi dokumenti, ar kuriem 
būtu jāiepazīstas pirms ieguldījumu 
veikšanas” — īss dokumentu apraksts 
(tostarp attiecīgā gadījumā prospekts) un 
paskaidrojums par to, ka visi šādi 
dokumenti (tostarp pamatinformācijas 
dokuments) būtu jāņem vērā, pirms 
pieņemt lēmumu par ieguldījuma 
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veikšanu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pamatinformācijas dokuments pēc būtības nevar būt izsmeļošs, tas būtu jālasa saistībā 
ar citiem dokumentiem, piemēram, ar kopsavilkuma prospektu.

Grozījums Nr. 424
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – hb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(hb) iedaļā „Apdrošināšanas atlīdzība” —
norāde par to, vai ieguldījumu produkts 
piedāvā apdrošināšanas atlīdzību, un ja 
piedāvā, tad iekļauj sīkāku informāciju 
par šo apdrošināšanas atlīdzību;

Or. en

Pamatojums

Klientiem pilnībā ir jāzina apdrošināšanas produkta raksturīgās iezīmes. Apdrošināšanas 
PRIPs iezīmēm ir būtiska loma to atšķiršanā no citiem PRIPs produktiem. Tāpēc 
pamatinformācijas dokumentā ir vajadzīga atsevišķa un detalizētāka iedaļa, kurā izklāstīt 
attiecīgās apdrošināšanas atlīdzības iezīmes.

Grozījums Nr. 425
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja persona, kura iesaka vai pārdod 
produktu ieguldītājam, sniedz papildu 
personalizētu informāciju, piemēram, par 
ieguldījuma nodevām, šo informāciju 
pievieno atsevišķā dokumentā, par ko ir 
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atbildīga persona, kura iesaka vai pārdod 
produktu.

Or. en

Grozījums Nr. 426
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Privātie ieguldītāji saņem īpašu 
apdrošināšanas dokumentu, kurā minēti 
galvenie apdrošināšanas līguma elementi, 
kā prasīts Direktīvas 2009/138/EK 
185. pantā. Šajā dokumetā ievēro visus šīs 
regulas noteikumus, izņemot 8. panta 
2. punktā minētos. Ja līgumā paredzēta 
izvēle starp vairākām norēķinu vienībām, 
tajā arī iekļauj kopsavilkuma tabulu, kurā 
klasificētas šīs vienības trijās kategorijās 
atbilstīgi tām piemītošajiem riskiem.
Ņemot vērā Direktīvu 2009/138/EK un 
atbilstīgi šīs regulas 8. pantam, Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde 
(EAAPI) ir pilnvarota noteikt:
– apdrošināšanas līguma galvenās 
iezīmes;
– īpašā apdrošināšanas dokumenta 
precīzu formu;
– īpašā apdrošināšanas dokumenta 
saturu, tostarp aktīvu sadalījuma iespējas, 
kuras piedāvā privātajam ieguldītājam;
– noteikumus triju kategoriju norēķinu 
vienību klasificēšanai.
Ieguldītājumu produkta izveidotājs izplata 
pamatinformācijas dokumentu par katru 
to apdrošināšanas līgumu pamatā esošo 
ieguldījumu, kuri atbilst šai regulai. Bāzes 
ieguldījumos attiecīgā gadījumā iekļautas 
norēķinu vienības un/vai valūtā 
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denominēti fondi, kā arī katram no tiem 
piemītošā riskantuma kategorija.

Or. en

Grozījums Nr. 427
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ieguldījumu produkta izveidotājs var 
iekļaut citu informāciju tikai tad, ja tā ir 
nepieciešama privātajam ieguldītajam uz 
informāciju balstīta lēmuma pieņemšanā 
par konkrētu ieguldījumu produktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 428
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ieguldījumu produkta izveidotājs var
iekļaut citu informāciju tikai tad, ja tā ir 
nepieciešama privātajam ieguldītajam uz 
informāciju balstīta lēmuma pieņemšanā 
par konkrētu ieguldījumu produktu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 429
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ieguldījumu produkta izveidotājs var 
iekļaut citu informāciju tikai tad, ja tā ir 
nepieciešama privātajam ieguldītajam uz 
informāciju balstīta lēmuma pieņemšanā 
par konkrētu ieguldījumu produktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 430
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ieguldījumu produkta izveidotājs var 
iekļaut citu informāciju tikai tad, ja tā ir 
nepieciešama privātajam ieguldītajam uz 
informāciju balstīta lēmuma pieņemšanā 
par konkrētu ieguldījumu produktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 431
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ieguldījumu produkta izveidotājs var 
iekļaut citu informāciju tikai tad, ja tā ir 
nepieciešama privātajam ieguldītajam uz 
informāciju balstīta lēmuma pieņemšanā 
par konkrētu ieguldījumu produktu.

3. Ieguldījumu produkta izveidotājs iekļauj 
tikai privātajam ieguldītajam nepieciešamu 
informāciju, lai spētu pieņemt pamatotu 
lēmumu par ieguldījumu veikšanu
attiecībā uz konkrētu ieguldījumu 
produktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 432
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ieguldījumu produkta izveidotājs var 
iekļaut citu informāciju tikai tad, ja tā ir 
nepieciešama privātajam ieguldītajam uz 
informāciju balstīta lēmuma pieņemšanā 
par konkrētu ieguldījumu produktu.

3. Standartizētu privāto ieguldījumu 
produkta izveidotājs var iekļaut citu 
informāciju tikai tad, ja tā ir nepieciešama 
privātajam ieguldītajam uz informāciju 
balstīta lēmuma pieņemšanā par konkrētu 
standartizētu privāto ieguldījumu 
produktu.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ieguldījumu produkta izveidotājs var 
iekļaut citu informāciju tikai tad, ja tā ir 
nepieciešama privātajam ieguldītajam uz 
informāciju balstīta lēmuma pieņemšanā 
par konkrētu ieguldījumu produktu.

3. PRIP izveidotājs var iekļaut citu 
objektīvu informāciju tikai tad, ja tā ir 
nepieciešama privātajam ieguldītajam uz 
informāciju balstīta lēmuma pieņemšanā 
par konkrētu PRIP.

Or. en

Pamatojums

Regulas 8. panta 5. punktā paredzētais noteikums par deleģētajiem aktiem var radīt saderības 
problēmu ar dažu dalībvalstu konstitucionālajām tiesībām. Šī problēma attiecas uz 8. panta 
3. punktu, saskaņā ar kuru izveidotājs var iekļaut „citu informāciju”. Tā kā pastāv iespēja 
iekļaut „citu informāciju”, tā ir saistīta ar risku, ka informācija, kas var būt iemesls lēmumu 
pieņemšanai par ieguldījumiem, tiks regulēta ar deleģētajiem aktiem.
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Grozījums Nr. 434
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attiecīgā gadījumā persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, sniedz šādu 
informāciju:
i) ieguldījumu produktam piemērojamo 
nodokļu režīmu dalībvalstī, kurā tā aktīvi 
iesaka vai izplata attiecīgo ieguldījumu 
produktu,
ii) izmaksas saistībā ar ieguldījumu 
produktu, kad tas ir starpnieks;
iii) komisijas maksas, retrocesijas vai 
citus ieguvumus, kas saistīti ar darījumu, 
ko apmaksā produkta izveidotājs vai trešā 
persona, kā noteikts 
Direktīvā 2004/39/EK, 
Direktīvā 2002/92/EK un 
Direktīvā 2011/61/ES.
Šo informāciju sniedz atsevišķā 
pirmslīguma informācijas dokumentā, kas 
nepārsniedz vienu lappusi un kas 
jāpievieno kā pielikums 
pamatinformācijas dokumentam 
pārdošanas vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 435
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attiecīgā gadījumā starpnieks iekļauj:
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i) visas izmaksas saistībā ar ieguldījumu 
produktu, kad tas ir starpnieks;
ii) komisijas maksas, retrocesijas vai citus 
ieguvumus, kas saistīti ar darījumu, ko 
apmaksā produkta izveidotājs vai trešā 
persona, kā noteikts Direktīvā 2004/39/EK 
un Direktīvā 2002/39/EK;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma pamatā ir BEUC atzinums.

Grozījums Nr. 436
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde 
(EVTI) izstrādā neatkarīgu fondu 
kalkulatoru tiešsaistē, kurš būs atrodams 
tās tīmekļa vietnē. Fondu kalkulators 
ieguldītājiem ļauj aprēķināt piedāvātā 
privātā ieguldījumu produkta ienesīgumu, 
ievadot informāciju par paredzamo 
ieguldījuma ilgumu, ieguldījuma apjomu, 
kā arī bāzes ieguldījuma orientējošo peļņu 
procentos, lai noteiktu ieguldījuma galīgo 
vērtību pēc izmaksu atrēķināšanas.
Fondu kalkulatora aprēķinos ietver 
izmaksas un nodevas, kuras dažādo 
ieguldījumu produktu izveidotāji iekasē 
par jebkuru fondu, ko pārdod sabiedrībai, 
kopā ar jebkurām papildu izmaksām vai 
nodevām, kuras iekasē starpnieki vai citas 
personas ieguldījuma ķēdes daļās, — tās, 
kuras jau nav iekļāvis produkta 
izveidotājs. 
Šajā nolūkā attiecībā uz ieguldījumu 
produktu izveidotājiem un personām, kas 
iesaka vai pārdod ieguldījumu produktus, 
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ir prasība katru ceturksni, un ne vēlāk kā 
60 dienās, iesniegt EVTI attiecīgus datus.
Šā darba veikšanai nodrošina resursus 
EVTI. Vajadzības gadījumā tā cieši 
sadarbojas ar citām Eiropas uzraudzības 
iestādēm.

Or. en

Pamatojums

ASV Finanšu nozares pārvaldes iestāde (FINRA) darbina tiešsaistes fondu kalkulatoru, proti, 
fondu analizētāju, kas piedāvā informāciju un analīzi par vairāk nekā 18 000 kopieguldījumu 
fondiem, biržā tirgotiem fondiem (ETF) un biržā tirgotām parādzīmēm (ETN). Šis rīks novērtē 
fondu vērtību un nodevu un izdevumu ietekmi uz ieguldījumiem un dod arī iespēju 
individuālām personām apskatīt piemerojamās nodevas un iespējamās atlaides attiecībā uz 
fondiem. EVTI varētu izstrādāt līdzīgu rīku.

Grozījums Nr. 437
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informāciju, kas minēta 2. punktā, 
izklāsta vienotā formātā, tostarp ar 
vienādiem virsrakstiem, un standartizētā 
kartībā, kas izklāstīta 2. punktā, lai to 
varētu salīdzināt ar jebkura cita 
ieguldījumu produkta pamatinformācijas 
dokumentu. Pamatinformācijas 
dokumentā redzamā veidā norāda kopīgu 
simbolu, lai šo dokumentu varētu atšķirt 
no citiem dokumentiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 438
Werner Langen

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informāciju, kas minēta 2. punktā, 
izklāsta vienotā formātā, tostarp ar 
vienādiem virsrakstiem, un standartizētā 
kartībā, kas izklāstīta 2. punktā, lai to 
varētu salīdzināt ar jebkura cita 
ieguldījumu produkta pamatinformācijas 
dokumentu. Pamatinformācijas dokumentā
redzamā veidā norāda kopīgu simbolu, lai 
šo dokumentu varētu atšķirt no citiem 
dokumentiem.

4. Informāciju, kas minēta 2. punktā, 
izklāsta vienotā formātā, tostarp ar 
vienādiem virsrakstiem, un standartizētā 
secībā, kas izklāstīta 2. punktā, lai to 
varētu salīdzināt ar jebkura cita 
ieguldījumu produkta pamatinformācijas 
dokumentu. Pamatinformācijas dokumenta 
apjoms nepārsniedz 3 lappuses, 
dokuments ir pārskatāms, nepārprotams 
un labi salasāms, un tajā redzamā veidā 
norāda kopīgu simbolu, lai šo dokumentu 
varētu atšķirt no citiem dokumentiem.

Or. de

Grozījums Nr. 439
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informāciju, kas minēta 2. punktā, 
izklāsta vienotā formātā, tostarp ar 
vienādiem virsrakstiem, un standartizētā 
kartībā, kas izklāstīta 2. punktā, lai to 
varētu salīdzināt ar jebkura cita 
ieguldījumu produkta pamatinformācijas 
dokumentu. Pamatinformācijas dokumentā 
redzamā veidā norāda kopīgu simbolu, lai 
šo dokumentu varētu atšķirt no citiem 
dokumentiem.

4. Informāciju, kas minēta 2. punktā, 
izklāsta vienotā formātā, tostarp ar 
vienādiem virsrakstiem, un standartizētā 
secībā, kas izklāstīta 2. punktā, lai to 
varētu salīdzināt ar jebkura cita 
ieguldījumu produkta pamatinformācijas 
dokumentu. Pamatinformācijas dokumentā 
redzamā veidā norāda kopīgu simbolu, lai 
šo dokumentu varētu atšķirt no citiem 
dokumentiem; negatīvo informāciju 
sniedz pilnos teikumos pirms pozitīvās 
informācijas; nav atļauts izmantot 
cenrāžus un jēdzienu saīsinājumus.

Or. de

Grozījums Nr. 440
Corien Wortmann-Kool
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Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informāciju, kas minēta 2. punktā,
izklāsta vienotā formātā, tostarp ar 
vienādiem virsrakstiem, un standartizētā 
kartībā, kas izklāstīta 2. punktā, lai to 
varētu salīdzināt ar jebkura cita 
ieguldījumu produkta pamatinformācijas 
dokumentu. Pamatinformācijas dokumentā 
redzamā veidā norāda kopīgu simbolu, lai 
šo dokumentu varētu atšķirt no citiem 
dokumentiem.

4. Informāciju, kas minēta 2. punktā, 
izklāsta standartizētā formātā, tostarp ar 
vienādiem virsrakstiem, un standartizētā 
kartībā, kas izklāstīta 2. punktā, lai to 
varētu salīdzināt ar jebkura cita 
ieguldījumu produkta pamatinformācijas 
dokumentu. Pamatinformācijas dokumentā 
redzamā veidā norāda kopīgu simbolu, lai 
šo dokumentu varētu atšķirt no citiem 
dokumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 441
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informāciju, kas minēta 2. punktā, 
izklāsta vienotā formātā, tostarp ar 
vienādiem virsrakstiem, un standartizētā 
kartībā, kas izklāstīta 2. punktā, lai to 
varētu salīdzināt ar jebkura cita 
ieguldījumu produkta pamatinformācijas 
dokumentu. Pamatinformācijas dokumentā 
redzamā veidā norāda kopīgu simbolu, lai 
šo dokumentu varētu atšķirt no citiem 
dokumentiem.

4. Informāciju, kas minēta 2. punktā, 
izklāsta vienotā formātā, tostarp ar 
vienādiem virsrakstiem, un standartizētā 
kartībā, kas izklāstīta 2. punktā, lai to 
varētu salīdzināt ar jebkura cita 
standartizēta privāto ieguldījumu produkta 
pamatinformācijas dokumentu. 
Pamatinformācijas dokumentā redzamā 
veidā norāda kopīgu simbolu, lai šo 
dokumentu varētu atšķirt no citiem 
dokumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 442
Astrid Lulling
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Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantu, 
kurā sīki izklāstīta informācija par visu 
2. punktā minēto informācijas elementu 
izklāstu un saturu, citas informācijas, ko 
produkta izveidotājs var iekļaut 
pamatinformācijas dokumentā un kas 
minēta 3. punktā, izklāstu un detaļas, kā 
arī sīkāku informāciju par kopīgo 
formātu un kopīgo simbolu, kas minēts 
4. punktā. Komisija ņem vērā atšķirības 
starp ieguldījumu produktiem un privāto 
ieguldītāju izpratnes spējas, kā arī 
ieguldījumu produktu iezīmes, kas ļauj 
privātajam ieguldītājam izvēlēties starp 
dažādiem bāzes ieguldījumiem vai citām 
iespējām, ko sniedz produkts, tostarp, ja 
šo izvēli var izdarīt dažādos laikos vai 
mainīt nākotnē.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 443
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. punktā 
minēto informācijas elementu izklāstu un 
saturu, citas informācijas, ko produkta 
izveidotājs var iekļaut pamatinformācijas 
dokumentā un kas minēta 3. punktā, 
izklāstu un detaļas, kā arī sīkāku 
informāciju par kopīgo formātu un kopīgo 
simbolu, kas minēts 4. punktā. Komisija 
ņem vērā atšķirības starp ieguldījumu 

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. punktā 
minēto informācijas elementu izklāstu un 
saturu, kā arī sīkāku informāciju par 
kopīgo formātu un kopīgo simbolu, kas 
minēts 4. punktā.
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produktiem un privāto ieguldītāju izpratnes 
spējas, kā arī ieguldījumu produktu 
iezīmes, kas ļauj privātajam ieguldītājam 
izvēlēties starp dažādiem bāzes 
ieguldījumiem vai citām iespējām, ko 
sniedz produkts, tostarp, ja šo izvēli var 
izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē.

Riska un ienesīguma summārajā rādītājā, 
kas minēts 2. punkta e) apakšpunkta 
i) punktā, ņem vērā izmaksu ietekmi laika 
gaitā un iespējamos turpmākās darbības 
rezultātus. To veido tā, lai risks, ko 
ieguldītāji uzņemas, būtu skaidrs un 
salīdzināms starp produktiem. Šis rādītājs 
skaidri norāda, ka iespēja gūt lielāku 
ienesīgumu ir saistīta ar lielāka riska 
uzņemšanos. Salīdzinājumu, kas minēts 
2. punkta e) apakšpunkta ii) punktā, veido 
tā, lai ieguldītājs saprastu, kā lielāka riska 
uzņemšanās ietekmē ieguldījumu 
produkta ienesīgumu, un nosaka tādu 
bezriska standartu, kas ir saprotams 
privātajiem ieguldītājiem un nemaldina 
tos. Izmaksu summārais rādītājs, kas 
minēts 2. punkta f) apakšpunktā, naudas 
izteiksmē parāda izmaksu ietekmi uz to, 
ko ieguldītājs laika gaitā varētu atgūt no 
saviem ieguldījumiem. Tas ietver skaitļus, 
ko privātie ieguldītāji var izmantot 
produktu salīdzināšanai. Komisija ņem 
vērā informāciju, ko privātajiem 
ieguldītājiem sniegusi persona, kura 
pārdod ieguldījumu produktu, un kas 
attiecas uz izmaksām saskaņā ar [Finanšu 
instrumentu tirgu direktīvu, FITD] un 
[Apdrošināšanas starpniecības direktīvu], 
lai nodrošinātu, ka pamatinformācijas 
dokumentā ietvertā informācija par 
izmaksām atbilst šai citai sniegtajai 
informācijai un ka informācija par 
izmaksām ir visaptveroša un privātajam 
ieguldītājam skaidri parāda izmaksu 
iespējamo vispārējo ietekmi.
Komisija ņem vērā atšķirības starp 
ieguldījumu produktiem un privāto 
ieguldītāju izpratnes spējas, kā arī 
ieguldījumu produktu iezīmes, kas ļauj 



PE504.398v01-00 42/172 AM\926906LV.doc

LV

privātajam ieguldītājam izvēlēties starp 
dažādiem bāzes ieguldījumiem vai citām 
iespējām, ko sniedz produkts, tostarp ja šo 
izvēli var izdarīt dažādos laikos vai mainīt 
nākotnē.

Or. en

Grozījums Nr. 444
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā 
sīki izklāstīta informācija par visu 
2. punktā minēto informācijas elementu 
izklāstu un saturu, citas informācijas, ko 
produkta izveidotājs var iekļaut 
pamatinformācijas dokumentā un kas 
minēta 3. punktā, izklāstu un detaļas, kā arī 
sīkāku informāciju par kopīgo formātu un 
kopīgo simbolu, kas minēts 4. punktā. 
Komisija ņem vērā atšķirības starp 
ieguldījumu produktiem un privāto
ieguldītāju izpratnes spējas, kā arī 
ieguldījumu produktu iezīmes, kas ļauj 
privātajam ieguldītājam izvēlēties starp 
dažādiem bāzes ieguldījumiem vai citām 
iespējām, ko sniedz produkts, tostarp, ja šo 
izvēli var izdarīt dažādos laikos vai mainīt 
nākotnē.

5. Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde 
(EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde (EVTI) izstrādā regulatīvo 
standartu projektus saskaņā ar 23. pantu, 
kurā sīki izklāstīta informācija par visu 
2. punktā minēto informācijas elementu 
izklāstu un saturu, citas informācijas, ko 
produkta izveidotājs var iekļaut 
pamatinformācijas dokumentā un kas 
minēta 3. punktā, izklāstu un detaļām, kā 
arī sīkāku informāciju par kopīgo formātu 
un kopīgo simbolu, kas minēts 4. punktā. 
Eiropas uzraudzības iestādes ņem vērā 
atšķirības starp PRIP un privāto ieguldītāju 
izpratnes spējas, kā arī PRIP iezīmes, kas 
ļauj privātajam ieguldītājam izvēlēties 
starp dažādiem bāzes ieguldījumiem vai 
citām iespējām, ko sniedz produkts, tostarp 
ja šo izvēli var izdarīt dažādos laikos vai 
mainīt nākotnē.

Eiropas uzraudzības iestādes iesniedz šos 
regulatīvo tehnisko standartu projektus 
Komisijai līdz […].
Komisija ir pilnvarota pieņemt regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 10.–14. pantā, Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 10.–14. pantā un 
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Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantā.

Or. en

Pamatojums

Lai nozare un Eiropas uzraudzības iestādes spētu ātri reaģēt uz norisēm tirgū, visām trim 
Eiropas uzraudzības iestādēm būtu kopīgi jāizstrādā vienoti regulatīvie tehniskie standarti, 
nevis jāpilnvaro Komisija pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 445
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. punktā 
minēto informācijas elementu izklāstu un 
saturu, citas informācijas, ko produkta 
izveidotājs var iekļaut pamatinformācijas 
dokumentā un kas minēta 3. punktā, 
izklāstu un detaļas, kā arī sīkāku 
informāciju par kopīgo formātu un kopīgo 
simbolu, kas minēts 4. punktā. Komisija 
ņem vērā atšķirības starp ieguldījumu 
produktiem un privāto ieguldītāju izpratnes 
spējas, kā arī ieguldījumu produktu 
iezīmes, kas ļauj privātajam ieguldītājam 
izvēlēties starp dažādiem bāzes 
ieguldījumiem vai citām iespējām, ko 
sniedz produkts, tostarp, ja šo izvēli var 
izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē.

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. punktā 
minēto informācijas elementu izklāstu un 
saturu, citas informācijas, ko produkta 
izveidotājs var iekļaut pamatinformācijas 
dokumentā un kas minēta 3. punktā, 
izklāstu un detaļas, kā arī sīkāku 
informāciju par kopīgo formātu un kopīgo 
simbolu, kas minēts 4. punktā. Komisija 
ņem vērā atšķirības starp ieguldījumu 
produktiem un privāto ieguldītāju izpratnes 
spējas, kā arī ieguldījumu produktu 
iezīmes, kas ļauj privātajam ieguldītājam 
izvēlēties starp dažādiem bāzes 
ieguldījumiem vai citām iespējām, ko 
sniedz produkts, tostarp ja šo izvēli var 
izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē. 
Komisija ciešā sadarbībā ar trijām 
Eiropas uzraudzības iestādēm izstrādā 
pamatinformācijas dokumentu paraugus, 
kuros ņemtas vērā atšķirības starp 
ieguldījumu produktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 446
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. punktā 
minēto informācijas elementu izklāstu un 
saturu, citas informācijas, ko produkta 
izveidotājs var iekļaut pamatinformācijas 
dokumentā un kas minēta 3. punktā, 
izklāstu un detaļas, kā arī sīkāku 
informāciju par kopīgo formātu un kopīgo 
simbolu, kas minēts 4. punktā. Komisija 
ņem vērā atšķirības starp ieguldījumu 
produktiem un privāto ieguldītāju izpratnes 
spējas, kā arī ieguldījumu produktu 
iezīmes, kas ļauj privātajam ieguldītājam 
izvēlēties starp dažādiem bāzes 
ieguldījumiem vai citām iespējām, ko 
sniedz produkts, tostarp, ja šo izvēli var 
izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē.

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. punktā 
minēto informācijas elementu izklāstu un 
saturu, citas informācijas, ko produkta 
izveidotājs var iekļaut pamatinformācijas 
dokumentā un kas minēta 3. punktā, 
izklāstu un detaļas, kā arī sīkāku 
informāciju par kopīgo formātu un kopīgo 
simbolu, kas minēts 4. punktā. Komisija 
ņem vērā atšķirības starp ieguldījumu 
produktiem un privāto ieguldītāju izpratnes 
spējas, kā arī ieguldījumu produktu 
iezīmes, kas ļauj privātajam ieguldītājam 
izvēlēties starp dažādiem bāzes 
ieguldījumiem vai citām iespējām, ko 
sniedz produkts, tostarp ja šo izvēli var 
izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē. 
Pirms deleģēto aktu pieņemšanas 
Komisija veic pienācīgu privāto 
ieguldītāju pārbaudi, lai attiecībā uz 
privātajiem ieguldītājiem izvēlētos 
vispiemērotākos pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pamatinformācijas dokumentā ietverta galvenā informācija par ieguldījumu produktu 
tādā veidā, kas būtu saprotams iespējami lielākam potenciālo privāto ieguldītāju skaitam, ir 
nepieciešama rūpīga privāto ieguldītāju pārbaude.

Grozījums Nr. 447
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantu: kurā
sīki izklāstīta informācija par visu 
2. punktā minēto informācijas elementu 
izklāstu un saturu, citas informācijas, ko 
produkta izveidotājs var iekļaut 
pamatinformācijas dokumentā un kas 
minēta 3. punktā, izklāstu un detaļas, kā arī 
sīkāku informāciju par kopīgo formātu un 
kopīgo simbolu, kas minēts 4. punktā. 
Komisija ņem vērā atšķirības starp 
ieguldījumu produktiem un privāto 
ieguldītāju izpratnes spējas, kā arī 
ieguldījumu produktu iezīmes, kas ļauj 
privātajam ieguldītājam izvēlēties starp 
dažādiem bāzes ieguldījumiem vai citām 
iespējām, ko sniedz produkts, tostarp, ja šo 
izvēli var izdarīt dažādos laikos vai mainīt 
nākotnē.

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, tajos nosakot: 
sīku informāciju par visu 2. punktā minēto 
informācijas elementu izklāstu un saturu, 
citas informācijas, ko produkta izveidotājs 
var iekļaut pamatinformācijas dokumentā 
un kas minēta 3. punktā, izklāstu un 
detaļas, kā arī sīkāku informāciju par 
kopīgo formātu un kopīgo simbolu, kas 
minēts 4. punktā. Komisija ņem vērā 
atšķirības starp ieguldījumu produktiem un 
privāto ieguldītāju izpratnes spējas, kā arī 
ieguldījumu produktu iezīmes, kas ļauj 
privātajam ieguldītājam izvēlēties starp 
dažādiem bāzes ieguldījumiem vai citām 
iespējām, ko sniedz produkts, tostarp, ja šo 
izvēli var izdarīt dažādos laikos vai mainīt 
nākotnē. Turklāt Komisija ierosina 
„luksofora” sistēmu, kas atvieglo 
ieguldījumu produktu klasifikāciju un 
iedalījumu augsta riska, vidēja riska un 
zemāka riska produktos.

Or. de

Grozījums Nr. 448
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. punktā 
minēto informācijas elementu izklāstu un 
saturu, citas informācijas, ko produkta 
izveidotājs var iekļaut pamatinformācijas 
dokumentā un kas minēta 3. punktā, 
izklāstu un detaļas, kā arī sīkāku 
informāciju par kopīgo formātu un kopīgo 
simbolu, kas minēts 4. punktā. Komisija 

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. punktā 
minēto informācijas elementu izklāstu un 
saturu, citas informācijas, ko produkta 
izveidotājs var iekļaut pamatinformācijas 
dokumentā un kas minēta 3. punktā, 
izklāstu un detaļas, kā arī sīkāku 
informāciju par kopīgo formātu un kopīgo 
simbolu, kas minēts 4. punktā. Komisija 
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ņem vērā atšķirības starp ieguldījumu 
produktiem un privāto ieguldītāju izpratnes 
spējas, kā arī ieguldījumu produktu 
iezīmes, kas ļauj privātajam ieguldītājam 
izvēlēties starp dažādiem bāzes 
ieguldījumiem vai citām iespējām, ko
sniedz produkts, tostarp, ja šo izvēli var 
izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē.

ņem vērā atšķirības starp ieguldījumu 
produktiem un privāto ieguldītāju izpratnes 
spējas, kā arī ieguldījumu produktu 
iezīmes, kas ļauj privātajam ieguldītājam 
izvēlēties starp dažādiem bāzes 
ieguldījumiem vai citām iespējām, ko 
sniedz produkts, tostarp ja šo izvēli var 
izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē. 
Pirms deleģēto aktu pieņemšanas 
Komisija veic pienācīgu privāto 
ieguldītāju pārbaudi, lai attiecībā uz 
privātajiem ieguldītājiem izvēlētos 
vispiemērotākos pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 449
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. punktā
minēto informācijas elementu izklāstu un 
saturu, citas informācijas, ko produkta 
izveidotājs var iekļaut pamatinformācijas 
dokumentā un kas minēta 3. punktā, 
izklāstu un detaļas, kā arī sīkāku 
informāciju par kopīgo formātu un kopīgo 
simbolu, kas minēts 4. punktā. Komisija 
ņem vērā atšķirības starp ieguldījumu 
produktiem un privāto ieguldītāju izpratnes 
spējas, kā arī ieguldījumu produktu 
iezīmes, kas ļauj privātajam ieguldītājam 
izvēlēties starp dažādiem bāzes 
ieguldījumiem vai citām iespējām, ko 
sniedz produkts, tostarp, ja šo izvēli var 
izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē.

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. un 
3.a punktā minēto informācijas elementu 
izklāstu un saturu, citu informāciju, kuru 
produkta izveidotājs un persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, var iekļaut 
pamatinformācijas dokumentā vai tā 
pielikumā un kura minēta 3. punktā, 
izklāstu un detaļas, kā arī sīkāku 
informāciju par kopīgo formātu un kopīgo 
simbolu, kas minēts 4. punktā. Komisija 
ņem vērā atšķirības starp ieguldījumu 
produktiem un privāto ieguldītāju izpratnes 
spējas, kā arī ieguldījumu produktu 
iezīmes, kas ļauj privātajam ieguldītājam 
izvēlēties starp dažādiem bāzes 
ieguldījumiem vai citām iespējām, ko 
sniedz produkts, tostarp ja šo izvēli var 
izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē. 
Pirms deleģēto aktu pieņemšanas 
Komisija veic pienācīgu privāto 
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ieguldītāju pārbaudi, lai attiecībā uz 
privātajiem ieguldītājiem izvēlētos 
vispiemērotākos pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. punktā 
minēto informācijas elementu izklāstu un 
saturu, citas informācijas, ko produkta 
izveidotājs var iekļaut pamatinformācijas 
dokumentā un kas minēta 3. punktā, 
izklāstu un detaļas, kā arī sīkāku 
informāciju par kopīgo formātu un kopīgo 
simbolu, kas minēts 4. punktā. Komisija 
ņem vērā atšķirības starp ieguldījumu 
produktiem un privāto ieguldītāju izpratnes 
spējas, kā arī ieguldījumu produktu 
iezīmes, kas ļauj privātajam ieguldītājam 
izvēlēties starp dažādiem bāzes 
ieguldījumiem vai citām iespējām, ko 
sniedz produkts, tostarp, ja šo izvēli var 
izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē.

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. punktā 
minēto informācijas elementu izklāstu un 
saturu, tostarp par riska rādītāju 
ieviešanas ietekmi. Produkta izveidotājs 
un persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, var iekļaut pamatinformācijas 
dokumentā citas informācijas izklāstu un 
detaļas, kā minēts 3. punktā, kā arī sīkāku 
informāciju par kopīgo formātu un kopīgo 
simbolu, kas minēts 4. punktā. Komisija 
ņem vērā atšķirības starp ieguldījumu 
produktiem un privāto ieguldītāju izpratnes 
spējas, kā arī ieguldījumu produktu 
iezīmes, kas ļauj privātajam ieguldītājam 
izvēlēties starp dažādiem bāzes 
ieguldījumiem vai citām iespējām, ko 
sniedz produkts, tostarp ja šo izvēli var 
izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē. 
Pirms deleģēto aktu pieņemšanas 
Komisija veic pārbaudi par plānotā 
ieguldītājiem paredzētās 
pamatinformācijas dokumenta ietekmi uz 
mērķa klientiem, lai izvēlētos 
vispiemērotākos pasākumus, jo īpaši tās 
riska informācijas noformējumu, kas 
paredzēta privātajiem ieguldītājiem.

Or. en
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Pamatojums

Šā grozījuma pamatā ir BEUC priekšlikums.

Grozījums Nr. 451
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. punktā 
minēto informācijas elementu izklāstu un 
saturu, citas informācijas, ko produkta 
izveidotājs var iekļaut pamatinformācijas 
dokumentā un kas minēta 3. punktā, 
izklāstu un detaļas, kā arī sīkāku 
informāciju par kopīgo formātu un kopīgo 
simbolu, kas minēts 4. punktā. Komisija 
ņem vērā atšķirības starp ieguldījumu 
produktiem un privāto ieguldītāju izpratnes 
spējas, kā arī ieguldījumu produktu 
iezīmes, kas ļauj privātajam ieguldītājam 
izvēlēties starp dažādiem bāzes 
ieguldījumiem vai citām iespējām, ko 
sniedz produkts, tostarp, ja šo izvēli var 
izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē.

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. punktā 
minēto informācijas elementu izklāstu un 
saturu, citas informācijas, ko standartizēta 
privāto ieguldījuma produkta izveidotājs 
var iekļaut pamatinformācijas dokumentā 
un kas minēta 3. punktā, izklāstu un 
detaļas, kā arī sīkāku informāciju par 
kopīgo formātu un kopīgo simbolu, kas 
minēts 4. punktā. Komisija ņem vērā 
atšķirības starp standartizētiem privāto 
ieguldījumu produktiem un privāto 
ieguldītāju izpratnes spējas, kā arī 
standartizētu privāto ieguldījumu produktu 
iezīmes, kas ļauj privātajam ieguldītājam 
izvēlēties starp dažādiem bāzes 
ieguldījumiem vai citām iespējām, ko 
sniedz produkts, tostarp ja šo izvēli var 
izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē.

Or. en

Grozījums Nr. 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
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aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. punktā 
minēto informācijas elementu izklāstu un 
saturu, citas informācijas, ko produkta 
izveidotājs var iekļaut pamatinformācijas 
dokumentā un kas minēta 3. punktā, 
izklāstu un detaļas, kā arī sīkāku 
informāciju par kopīgo formātu un kopīgo 
simbolu, kas minēts 4. punktā. Komisija 
ņem vērā atšķirības starp ieguldījumu 
produktiem un privāto ieguldītāju izpratnes 
spējas, kā arī ieguldījumu produktu
iezīmes, kas ļauj privātajam ieguldītājam 
izvēlēties starp dažādiem bāzes 
ieguldījumiem vai citām iespējām, ko 
sniedz produkts, tostarp, ja šo izvēli var 
izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē.

aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. punktā 
minēto informācijas elementu izklāstu un 
saturu, citas objektīvas informācijas, ko 
produkta izveidotājs var iekļaut 
pamatinformācijas dokumentā un kas 
minēta 3. punktā, izklāstu un detaļas, kā arī
sīkāku informāciju par kopīgo formātu un 
kopīgo simbolu, kas minēts 4. punktā. 
Komisija ņem vērā atšķirības starp PRIP
un privāto ieguldītāju izpratnes spējas, kā 
arī PRIP iezīmes, kas ļauj privātajam 
ieguldītājam izvēlēties starp dažādiem 
bāzes ieguldījumiem vai citām iespējām, 
ko sniedz produkts, tostarp ja šo izvēli var 
izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē.

Or. en

Pamatojums

Regulas 8. panta 5. punktā paredzētais noteikums par deleģētajiem aktiem var radīt saderības 
problēmu ar dažu dalībvalstu konstitucionālajām tiesībām. Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz „citu objektīvu informāciju”.

Grozījums Nr. 453
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde 
(EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde (EVTI) izstrādā regulatīvo 
standartu projektus, kuros izklāstīti:

svītrots

(a) metode, kas ir pamatā riska un 
ienesīguma aprakstam, kā minēts šā 
panta 2. punkta e) apakšpunktā;
(b) izmaksu aprēķins, kā izklāstīts šā 
panta 2. punkta f) apakšpunktā.
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Regulatīvo tehnisko standartu projektos 
ņem vērā dažādus ieguldījumu produktu 
veidus. Eiropas uzraudzības iestādes 
iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai līdz [...].
Komisija ir pilnvarota pieņemt regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantā, Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 10. līdz 14. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 
14. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde 
(EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde (EVTI) izstrādā regulatīvo 
standartu projektus, kuros izklāstīti:

svītrots

(a) metode, kas ir pamatā riska un 
ienesīguma aprakstam, kā minēts šā 
panta 2. punkta e) apakšpunktā;
(b) izmaksu aprēķins, kā izklāstīts šā 
panta 2. punkta f) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) metode, kas ir pamatā riska un 
ienesīguma aprakstam, kā minēts šā 
panta 2. punkta e) apakšpunktā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 456
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) metode, kas ir pamatā riska un 
ienesīguma aprakstam, kā minēts šā panta 
2. punkta e) apakšpunktā;

(a) metode, kas ir pamatā riska un 
ienesīguma profilu aprakstam, kā minēts šā 
panta 2. punkta e) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 457
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izmaksu aprēķins, kā izklāstīts šā 
panta 2. punkta f) apakšpunktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 458
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 1. daļa – b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izmaksu aprēķins, kā izklāstīts šā panta 
2. punkta f) apakšpunktā.

(b) izmaksu aprēķins, tostarp summāro 
rādītāju specifikācija, kā izklāstīts šā panta 
2. punkta f) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 459
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) metodoloģija portfeļa kvantitatīvā 
novērtējuma aprēķināšanai attiecībā uz tā 
devumu tādas enerģētikas pārejas 
finansēšanā, kuras mērķis ir ierobežot 
globālo sasilšanu līdz +2°C, kā minēts šā 
panta 2. punkta b) apakšpunkta 
iiia) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 460
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvo tehnisko standartu projektos 
ņem vērā dažādus ieguldījumu produktu 
veidus. Eiropas uzraudzības iestādes 
iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai līdz [...].

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 461
Werner Langen

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvo tehnisko standartu projektos 
ņem vērā dažādus ieguldījumu produktu 
veidus. Eiropas uzraudzības iestādes 
iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai līdz [...].

Regulatīvo tehnisko standartu projektos 
ņem vērā dažādus produktu veidus, jo īpaši 
apdrošināšanas produktu veidus atbilstoši 
Direktīvai 2009/138/EK. Eiropas 
uzraudzības iestādes iesniedz šos
regulatīvo tehnisko standartu projektus 
Komisijai līdz [...].

Or. de

Grozījums Nr. 462
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvo tehnisko standartu projektos 
ņem vērā dažādus ieguldījumu produktu 
veidus. Eiropas uzraudzības iestādes 
iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai līdz [...].

Regulatīvo tehnisko standartu projektos 
ņem vērā dažādus ieguldījumu produktu 
veidus un darbu, kas jau paveikts saskaņā 
ar [FITD], [IMD], Prospektu direktīvu, 
Maksātspējas II un Direktīvu 2009/65/EK, 
ar kuru ievieš PVKIU ieguldītājiem 
sniedzamās pamatinformācijas 
dokumentu. Eiropas uzraudzības iestādes 
iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai līdz [...].

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu pēc iespējas saskaņot dažādās tiesību aktu savstarpēji saistītās daļas. 
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Grozījums Nr. 463
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvo tehnisko standartu projektos 
ņem vērā dažādus ieguldījumu produktu 
veidus. Eiropas uzraudzības iestādes 
iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai līdz [...].

Regulatīvo tehnisko standartu projektos 
ņem vērā dažādus standartizētu privāto 
ieguldījumu produktu veidus. Eiropas 
uzraudzības iestādes iesniedz šos 
regulatīvo tehnisko standartu projektus 
Komisijai līdz [...].

Or. en

Grozījums Nr. 464
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantā, Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 10. līdz 14. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 
14. pantā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 465
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
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Brīdinājuma marķējums par kompleksiem 
produktiem

1. Attiecībā uz ieguldījumu produktiem, 
kuri pakļauti vienam vai vairākiem 
riskiem, kas aprakstīti šā panta 2. punktā, 
pamatinformācijas dokumenta pirmās 
lappuses augšējā daļā skaidri saredzamā 
drukā sniedz šādu paziņojumu:
„Kompetentā iestāde uzskata, ka šis 
produkts ir pārāk sarežģīts pārdošanai 
neprofesionāliem ieguldītājiem, un tādēļ 
nav novērtējusi šo informācijas 
dokumentu šim nolūkam.”
2. Ieguldījumu produktus uzskata par 
nepiemērotiem privātajiem ieguldītājiem, 
ja tie atbilst vienam vai vairākiem šādiem 
nosacījumiem:
i) izklāsts par riska un ienesīguma profilu 
vai izmaksām ir pārāk sarežģīts;
ii) produktu iegulda bāzes aktīvos, un tā 
nav neprofesionālu ieguldītāju parastā 
prakse;
iii) riska un ienesīguma profils ir atkarīgs 
no divu vai vairāku situāciju norises, 
kuras saistītas vismaz ar divām dažādām 
aktīvu grupām;
iv) ieguldījuma galīgās peļņās 
aprēķināšanā ir izmantoti vairāki atšķirīgi 
mehānismi, ar ko tiek radīts lielāks risks, 
ka ieguldītājam varētu rasties pārpratumi;
v) ieguldījuma peļņai raksturīgas 
kompleksas iezīmes, ar kurām tiktu 
pieļauta ieguldītāja uzvedības kļūdu 
izmantošana, piemēram, piedāvājot 
„sensacionālu” fiksētu likmi, kurai sekotu 
daudz augstāka nosacīta mainīga likme 
vai iteratīva formula;
vi) vispārīgie finanšu produkta riska 
darījumi ir vairāk nekā 20 %, un kurus 
nosaka kā mēneša riskam pakļautu 
vērtību, uz ko attiecas 99 % liels ticamības 
līmenis tirdzniecības laikā.
3. Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas 
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Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde 
(EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde (EVTI) izstrādā pamatnostādnes 
par nosacījumiem, kas minēti šā panta 
2. punktā.
Eiropas uzraudzības iestādes iesniedz šos 
regulatīvo tehnisko standartu projektus 
Komisijai līdz […].
Komisija ir pilnvarota pieņemt regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 10.–14. pantā, Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 10.–14. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantā.

Or. en

Pamatojums

Pārmērīgi sarežģīti ieguldījumu produkti, kurus pārdod privātajiem ieguldītājiem, ir 
jānorāda, sniedzot produktu pamatinformācijas dokumentā brīdinājumu par tā pārmērīgo 
sarežģītību vai neparastiem riska un ienesīguma profiliem. Šāda papildu pārredzamība ļautu 
klientiem identificēt nepiemērotus riskus, kurus rada finanšu inženierija, un tādējādi varētu 
pastiprināt ieguldītāju aizsardzību. Šādu pieeju jau piemēro dažās dalīnvalstīs.

Grozījums Nr. 466
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reklāmas paziņojumos, kas satur 
konkrētu informāciju saistībā ar 
ieguldījumu produktu, neietver 
apgalvojumus, kas ir pretrunā 
pamatinformācijas dokumentā iekļautajai 
informācijai vai kas mazina 
pamatinformācijas dokumenta nozīmi. 
Reklāmas paziņojumos norāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir pieejams, 
un sniedz informāciju, kā to iegūt.

Reklāmas paziņojumos saistībā ar 
ieguldījumu produktu, neietver 
apgalvojumus, kas ir pretrunā 
pamatinformācijas dokumentā iekļautajai 
informācijai vai kas mazina 
pamatinformācijas dokumenta nozīmi. 
Reklāmas paziņojumos informē, ka 
pamatinformācijas dokuments ir publicēts 
kompetentās iestādes oficiālajā tīmekļa 
vietnē ar tiešsaisti. Pēc produkta 
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izveidotāja vai personu, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, pieprasījuma 
viņiem bez maksas nodrošina tā papīra 
kopiju.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma pamatā ir BEUC priekšlikums.

Grozījums Nr. 467
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reklāmas paziņojumos, kas satur konkrētu 
informāciju saistībā ar ieguldījumu 
produktu, neietver apgalvojumus, kas ir 
pretrunā pamatinformācijas dokumentā 
iekļautajai informācijai vai kas mazina 
pamatinformācijas dokumenta nozīmi. 
Reklāmas paziņojumos norāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir pieejams, 
un sniedz informāciju, kā to iegūt.

Reklāmas paziņojumos, kas satur konkrētu 
informāciju saistībā ar strukturētu privāto 
ieguldījumu produktu, neietver 
apgalvojumus, kas ir pretrunā 
pamatinformācijas dokumentā iekļautajai 
informācijai vai kas mazina 
pamatinformācijas dokumenta nozīmi. 
Reklāmas paziņojumos norāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir pieejams, 
un sniedz informāciju, kā to iegūt.

Or. en

Grozījums Nr. 468
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu produkta izveidotājs 
regulāri pārskata pamatinformācijas 
dokumentā iekļauto informāciju un labo 

1. Ieguldījumu produkta izveidotājs 
regulāri un vismaz reizi gadā pārskata 
pamatinformācijas dokumentā iekļauto 
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dokumentu, ja pārskatīšana liecina, ka 
jāveic izmaiņas.

informāciju un labo dokumentu vismaz tad, 
ja pārskatīšana liecina, ka ieguldījuma 
pārvaldībā radusies vērtība un attiecīgs 
risks ieguldījuma pārvaldībā. Šajā 
pārskatīšanā izmanto ieguldījumu 
produkta pamatinformācijas dokumentā 
definētos standartus, kuri norāda, ka
jāveic izmaiņas. To izklāsta skaidri, precīzi 
un saprotami gada ziņojuma aprakstošajā 
daļā un iekļauj patiesu un godīgu 
kopsavilkumu par ieguldījumu aktīvu 
rezultātiem, pārvaldības izmaksām, 
ieguldījumu pārvaldības stratēģijām, 
vērtības rašanos ieguldījumu pārvaldībā 
un attiecīga riska attīstību ieguldījumu 
pārvaldībā, tostarp standartiem, kuri 
definēti ieguldījumu produktu 
pamatinformācijas dokumentā.

Or. en

Pamatojums

Ar to nodrošina, ka pamatinformācijas dokumenta informācija ieguldītājiem tiek efektīvi 
aktualizēta.

Grozījums Nr. 469
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu produkta izveidotājs 
regulāri pārskata pamatinformācijas 
dokumentā iekļauto informāciju un labo 
dokumentu, ja pārskatīšana liecina, ka 
jāveic izmaiņas.

1. Ieguldījumu produkta izveidotājs 
regulāri pārskata pamatinformācijas 
dokumentā iekļauto informāciju un labo 
dokumentu, ja pārskatīšana liecina, ka 
produktam ir izdarītas būtiski svarīgas 
izmaiņas.

Or. en
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Grozījums Nr. 470
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu produkta izveidotājs 
regulāri pārskata pamatinformācijas 
dokumentā iekļauto informāciju un labo 
dokumentu, ja pārskatīšana liecina, ka 
jāveic izmaiņas.

1. Ieguldījumu produkta izveidotājs 
regulāri pārskata pamatinformācijas 
dokumentā iekļauto informāciju un labo 
dokumentu, ja pārskatīšana liecina, ka 
jāveic būtiskas izmaiņas, kā arī bez 
kavēšanās dara pieejamu pārskatīto 
redakciju.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu ieguldījumu produktu izveidotājiem noteiktību par to, kad viņiem ir 
jāpārskata pamatinformācijas dokuments, būtu jāprecizē, ka pārskatīšana tiek prasīta tad, 
kad ieguldījumu produktā veiktas būtiskas izmaiņas. Kad pārskatīšana ir veikta, nav iemesla 
kavēties ar pamatinformācijas dokumenta pārskatītās redakcijas nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu produkta izveidotājs 
regulāri pārskata pamatinformācijas 
dokumentā iekļauto informāciju un labo 
dokumentu, ja pārskatīšana liecina, ka 
jāveic izmaiņas.

1. PRIP izveidotājs regulāri pārskata 
pamatinformācijas dokumentā iekļauto 
informāciju, labo dokumentu, ja 
pārskatīšana liecina, ka jāveic būtiskas 
izmaiņas, un bez kavēšanās dara pieejamu 
pārskatīto redakciju.

Or. en

Pamatojums

Pamatinformācijas dokuments būtu jāsagatavo kā pirmslīguma informācijas dokuments, 
proti, kā palīglīdzeklis, kas sekmē lēmuma pieņemšanu par individuālu ieguldījumu. Tālab 
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pienākumus pārskatīt dokumentu ierobežo, attiecinot uz apstākļiem, kuri atspoguļo būtiskas 
izmaiņas ieguldījuma produktā. Šī prasība ir saskaņota ar PVKIU IV direktīvas 23. panta 
2. punktu (un Regulu (ES) Nr. 583/2010).

Grozījums Nr. 472
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu produkta izveidotājs 
regulāri pārskata pamatinformācijas 
dokumentā iekļauto informāciju un labo 
dokumentu, ja pārskatīšana liecina, ka 
jāveic izmaiņas.

1. Ieguldījumu produkta izveidotājs 
regulāri pārskata pamatinformācijas 
dokumentā iekļauto informāciju un labo 
dokumentu, ja pārskatīšana liecina, ka 
jāveic svarīgas izmaiņas, jo īpaši saistībā 
ar risku novērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 473
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu produkta izveidotājs 
regulāri pārskata pamatinformācijas 
dokumentā iekļauto informāciju un labo 
dokumentu, ja pārskatīšana liecina, ka 
jāveic izmaiņas.

1. Standartizēta privāto ieguldījumu 
produkta izveidotājs regulāri pārskata 
pamatinformācijas dokumentā iekļauto 
informāciju un labo dokumentu, ja 
pārskatīšana liecina, ka jāveic izmaiņas.

Or. en

Grozījums Nr. 474
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts– ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantu, 
kurā noteikti sīki izstrādāti noteikumi 
attiecībā uz pamatinformācijas dokumentā 
iekļautās informācijas pārskatīšanu un 
pamatinformācijas dokumenta labošanu 
attiecībā uz:

2. Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde 
(EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde (EVTI) izstrādā regulatīvo 
standartu projektus, kuros noteikti sīki 
izstrādāti noteikumi attiecībā uz 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas pārskatīšanu un 
pamatinformācijas dokumenta labošanu 
attiecībā uz:

Eiropas uzraudzības iestādes iesniedz šos 
regulatīvo tehnisko standartu projektus 
Komisijai līdz […].
Komisija ir pilnvarota pieņemt regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 10.–14. pantā, Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 10.–14. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstīgu elastību un lai nozare un Eiropas uzraudzības iestādes spētu ātri 
reaģēt uz norisēm tirgū, visām trim Eiropas uzraudzības iestādēm būtu kopīgi jāizstrādā 
vienoti regulatīvie tehniskie standarti, nevis jāpilnvaro Komisija pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 475
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts– ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā noteikti 
sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas pārskatīšanu un 

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā noteikti 
sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas pārskatīšanu un 
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pamatinformācijas dokumenta labošanu 
attiecībā uz:

pamatinformācijas dokumenta labošanu, 
ņemot vērā ieguldījumu produkta būtību,
attiecībā uz:

Or. en

Grozījums Nr. 476
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts– b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nosacījumiem, saskaņā ar kuriem jālabo 
pamatinformācijas dokumentā iekļautā 
informācija un saskaņā ar kuriem ir 
obligāti vai fakultatīvi atkārtoti jāpublicē 
izlabotais pamatinformācijas dokuments;

(b) nosacījumiem, saskaņā ar kuriem jālabo 
pamatinformācijas dokumentā iekļautā 
informācija;

Or. en

Pamatojums

Ja konstatē, ka ir nepieciešama pārskatīšana, un pēc tam, kad tā veikta, bez kavēšanās dara 
pieejamu pārskatīto pamatinformācijas dokumentu. Nav vajadzības sīkāk izstrādāt šādu 
vienkāršu noteikumu, pieņemot deleģētus aktus.

Grozījums Nr. 477
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts– b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nosacījumiem, saskaņā ar kuriem jālabo 
pamatinformācijas dokumentā iekļautā 
informācija un saskaņā ar kuriem ir 
obligāti vai fakultatīvi atkārtoti jāpublicē 
izlabotais pamatinformācijas dokuments;

(b) nosacījumiem, saskaņā ar kuriem jālabo 
pamatinformācijas dokumentā iekļautā 
informācija, jo īpaši definējot, kas ir 
„būtiski svarīgas izmaiņas”, un saskaņā ar 
kuriem ir obligāti atkārtoti jāpublicē 
izlabotais pamatinformācijas dokuments;

Or. en
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Grozījums Nr. 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts– b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nosacījumiem, saskaņā ar kuriem jālabo 
pamatinformācijas dokumentā iekļautā 
informācija un saskaņā ar kuriem ir 
obligāti vai fakultatīvi atkārtoti jāpublicē 
izlabotais pamatinformācijas dokuments;

(b) nosacījumiem, saskaņā ar kuriem jālabo 
pamatinformācijas dokumentā iekļautā 
informācija.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar O. Schmidt ierosināto grozījumu 1. punktā. Skatīt O. Schmidt ierosinātā 
10. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu. Ja pamatinformācijas dokumenta pārskatīšanā 
tiek izdarīti labojumi, pārskatītais dokuments bez kavēšanās būtu jādara pieejams. Nav 
nepieciešamības pilnvarot Komisiju pieņemt deleģētos aktus šajā sakarībā.

Grozījums Nr. 479
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts– c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) konkrētiem apstākļiem, kuros 
pamatinformācijas dokumentā iekļautā 
informācija ir jāpārskata vai kuros 
pamatinformācijas dokuments ir jālabo, ja 
ieguldījumu produkts privātajiem 
ieguldītājiem ir darīts pieejams pārtrauktā 
veidā;

(c) konkrētiem apstākļiem, kuros 
pamatinformācijas dokumentā iekļautā 
informācija ir jāpārskata vai kuros 
pamatinformācijas dokuments ir jālabo, ja 
standartizēts privāto ieguldījumu produkts 
privātajiem ieguldītājiem ir darīts pieejams 
pārtrauktā veidā;

Or. en
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Grozījums Nr. 480
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) apstākļiem, kuros privātie ieguldītāji 
jāinformē par izlabotu pamatinformācijas 
dokumentu ieguldījumu produktam, ko tie 
nopirkuši.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar O. Schmidt ierosināto grozījumu 1. punktā. Skatīt 10. panta 1. punkta 
grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 481
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) apstākļiem, kuros privātie ieguldītāji 
jāinformē par izlabotu pamatinformācijas 
dokumentu ieguldījumu produktam, ko tie 
nopirkuši.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja konstatē, ka ir nepieciešama pārskatīšana, un pēc tam, kad tā veikta, bez kavēšanās dara 
pieejamu pārskatīto pamatinformācijas dokumentu. Nav vajadzības sīkāk izstrādāt šādu 
vienkāršu noteikumu, pieņemot deleģētus aktus.

Grozījums Nr. 482
Syed Kamall
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Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) apstākļiem, kuros privātie ieguldītāji 
jāinformē par izlabotu pamatinformācijas 
dokumentu ieguldījumu produktam, ko tie 
nopirkuši.

(d) apstākļiem, kuros privātie ieguldītāji 
jāinformē par izlabotu pamatinformācijas 
dokumentu standartizētam privāto 
ieguldījumu produktam, ko tie nopirkuši.

Or. en

Grozījums Nr. 483
Werner Langen

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) apstākļiem, kuros privātie ieguldītāji 
jāinformē par izlabotu pamatinformācijas 
dokumentu ieguldījumu produktam, ko tie 
nopirkuši.

(d) apstākļiem, kuros privātie ieguldītāji 
pēc individuāla pieprasījuma jāinformē 
par pārstrādātu pamatinformācijas 
dokumentu ieguldījumu produktam, ko tie 
nopirkuši.

Or. de

Grozījums Nr. 484
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) visus pasākumus, ko veikusi par 
pārkāpumu atbildīgā persona, lai turpmāk 
ievērotu šīs regulas noteikumus.

Or. en
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Pamatojums

Ja par pārkāpumu atbildīgā persona ir veikusi pasākumus, lai izvairītos no šādu pārkāpumu 
atkārtošanās nākotnē, kompetentā iestāde to var ņemt vērā, piemērojot administratīvos 
pasākumus un sankcijas. 

Grozījums Nr. 485
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ieguldījumu produkta izveidotājs ir 
izstrādājis pamatinformācijas dokumentu, 
kas neatbilst 6., 7. un 8. panta prasībām, 
un ja uz tā pamata privātais ieguldītājs ir 
pieņēmis lēmumus par ieguldījumu, šāds 
privātais ieguldītājs var no ieguldījumu 
produkta izveidotāja prasīt atlīdzību par 
zaudējumiem, kas radušies minētajam 
privātajam ieguldītajam, izmantojot 
pamatinformācijas dokumentu.

1. Pamatinformācija ieguldītājiem ir 
uzskatāma par pirmslīguma informāciju. 
Tā ir patiesa, skaidra un nav maldinoša. 
Tā atbilst attiecīgajām prospekta daļām. 
Ja pastāv saistoši līguma dokumenti, 
pamatinformācijas dokuments atbilst šiem 
dokumentiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenta standartiem attiecībā uz 
PVKIU Direktīvu 2009/65/EK. Noteikumam par pierādīšanas pienākumu būtu jāatbilst 
noteikumam par pierādīšanas pienākumu PVKIU 4. direktīvas 79. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 486
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ieguldījumu produkta izveidotājs ir 
izstrādājis pamatinformācijas dokumentu, 
kas neatbilst 6., 7. un 8. panta prasībām, 
un ja uz tā pamata privātais ieguldītājs ir 

1. Informācija pamatinformācijas 
dokumentā ir uzskatāma par pirmslīguma 
informāciju. Tā ir patiesa, skaidra un nav 
maldinoša. Pamatinformācijas dokuments 
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pieņēmis lēmumus par ieguldījumu, šāds 
privātais ieguldītājs var no ieguldījumu 
produkta izveidotāja prasīt atlīdzību par 
zaudējumiem, kas radušies minētajam 
privātajam ieguldītajam, izmantojot 
pamatinformācijas dokumentu.

atbilst jebkuriem prospektiem, un, ja nav 
publicēti prospekti, noteikumiem un 
nosacījumiem attiecībā uz standartizētu 
privāto ieguldījumu produktu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā regulas galvenais virzītājspēks ir saskaņošana ar PVKIU IV direktīvu, lai nodrošinātu 
atbildības režīmu konsekvenci, regulā būtu jāparedz noteikums, kurā nosaka, ka dalībvalstu 
tiesību aktos jānodrošina pienācīga civiltiesiskā zaudējumu atlīdzināšana privātajam 
ieguldītājam.

Grozījums Nr. 487
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ieguldījumu produkta izveidotājs ir 
izstrādājis pamatinformācijas dokumentu, 
kas neatbilst 6., 7. un 8. panta prasībām, 
un ja uz tā pamata privātais ieguldītājs ir 
pieņēmis lēmumus par ieguldījumu, šāds 
privātais ieguldītājs var no ieguldījumu 
produkta izveidotāja prasīt atlīdzību par 
zaudējumiem, kas radušies minētajam 
privātajam ieguldītajam, izmantojot 
pamatinformācijas dokumentu.

1. Informācija pamatinformācijas 
dokumentā ir uzskatāma par pirmslīguma 
informāciju. Tā ir patiesa, skaidra un nav 
maldinoša. Ja pastāv saistoši līguma 
dokumenti, pamatinformācijas dokuments 
atbilst šiem dokumentiem.

Or. en

Pamatojums

Minētais nodrošina PRIP atbilstību PVKIU formulējumam.

Grozījums Nr. 488
Alfredo Pallone
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Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ieguldījumu produkta izveidotājs ir 
izstrādājis pamatinformācijas dokumentu, 
kas neatbilst 6., 7. un 8. panta prasībām, 
un ja uz tā pamata privātais ieguldītājs ir 
pieņēmis lēmumus par ieguldījumu, šāds 
privātais ieguldītājs var no ieguldījumu 
produkta izveidotāja prasīt atlīdzību par 
zaudējumiem, kas radušies minētajam
privātajam ieguldītajam, izmantojot 
pamatinformācijas dokumentu.

1. Pamatinformācija ieguldītājiem ir 
uzskatāma par pirmslīguma informāciju. 
Tā ir patiesa, skaidra un nav maldinoša. 
Tā ir būtiska informācija un atbilst 
piedāvājuma dokumentu attiecīgajām 
daļām, ja tādi ir jāsagatavo produkta 
izveidotājam.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ieguldījumu produkta izveidotājs ir 
izstrādājis pamatinformācijas dokumentu, 
kas neatbilst 6., 7. un 8. panta prasībām, un 
ja uz tā pamata privātais ieguldītājs ir 
pieņēmis lēmumus par ieguldījumu, šāds 
privātais ieguldītājs var no ieguldījumu 
produkta izveidotāja prasīt atlīdzību par 
zaudējumiem, kas radušies minētajam 
privātajam ieguldītajam, izmantojot
pamatinformācijas dokumentu.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka personai, 
kas ir atbildīga par pamatinformācijas 
dokumenta sagatavošanu, civiltiesiskā 
atbildība neiestājas tikai uz ieguldītājiem 
paredzētā pamatinformācijas dokumenta, 
tostarp uz jebkura tā tulkojuma, pamata, 
ja vien informācija nav maldinoša, 
neprecīza vai neatbilstīga attiecīgajām 
prospekta daļām vai arī tā neatbilst 6., 7. 
un panta prasībām, uz kuru pamata 
privātais ieguldītājs ir paļāvies, pieņemot
lēmumu par ieguldījumu. Šajā saistībā 
pamatinformācijas dokumentā ir ietverts 
skaidrs brīdinājums.

Or. en
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Grozījums Nr. 490
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ieguldījumu produkta izveidotājs ir 
izstrādājis pamatinformācijas dokumentu, 
kas neatbilst 6., 7. un 8. panta prasībām, 
un ja uz tā pamata privātais ieguldītājs ir 
pieņēmis lēmumus par ieguldījumu, šāds 
privātais ieguldītājs var no ieguldījumu 
produkta izveidotāja prasīt atlīdzību par 
zaudējumiem, kas radušies minētajam 
privātajam ieguldītajam, izmantojot 
pamatinformācijas dokumentu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka normatīvie 
un administratīvie akti un noteikumi par 
civiltiesisko atbildību attiecas uz 
personām, kas atbildīgas par
pamatinformācijas dokumentā sniegto 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 491
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ieguldījumu produkta izveidotājs ir 
izstrādājis pamatinformācijas dokumentu, 
kas neatbilst 6., 7. un 8. panta prasībām, un 
ja uz tā pamata privātais ieguldītājs ir 
pieņēmis lēmumus par ieguldījumu, šāds 
privātais ieguldītājs var no ieguldījumu 
produkta izveidotāja prasīt atlīdzību par 
zaudējumiem, kas radušies minētajam 
privātajam ieguldītajam, izmantojot 
pamatinformācijas dokumentu.

1. Ja ieguldījumu produkta izveidotājs ir 
izstrādājis pamatinformācijas dokumentu, 
kas neatbilst 6., 7. un 8. panta prasībām, un 
ja uz tā pamata privātais ieguldītājs ir 
pieņēmis lēmumus par ieguldījumu, šāds 
privātais ieguldītājs var no ieguldījumu 
produkta izveidotāja prasīt atlīdzību par 
zaudējumiem, kas radušies minētajam 
privātajam ieguldītajam, izmantojot 
pamatinformācijas dokumentu. Potenciālās 
atlīdzības apmēram ir jābūt 
proporcionālam zaudējumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 492
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ieguldījumu produkta izveidotājs ir 
izstrādājis pamatinformācijas dokumentu, 
kas neatbilst 6., 7. un 8. panta prasībām, un 
ja uz tā pamata privātais ieguldītājs ir 
pieņēmis lēmumus par ieguldījumu, šāds 
privātais ieguldītājs var no ieguldījumu 
produkta izveidotāja prasīt atlīdzību par 
zaudējumiem, kas radušies minētajam 
privātajam ieguldītajam, izmantojot 
pamatinformācijas dokumentu.

1. Ja ieguldījumu produkta izveidotājs ir 
izstrādājis pamatinformācijas dokumentu, 
kas neatbilst 6., 7. un 8. panta prasībām, un 
ja uz tā pamata privātais ieguldītājs ir 
pieņēmis lēmumus par ieguldījumu, šāds 
privātais ieguldītājs var no ieguldījumu 
produkta izveidotāja prasīt atlīdzību par 
zaudējumiem, kas radušies minētajam 
privātajam ieguldītajam, izmantojot 
pamatinformācijas dokumentu, un 
attiecīgā gadījumā pieprasīt, lai 
ieguldījumu produkta izveidotājs atpirktu 
ieguldījumu produktu par tā iegādes 
cenu.

Or. de

Grozījums Nr. 493
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ieguldījumu produkta izveidotājs ir 
izstrādājis pamatinformācijas dokumentu, 
kas neatbilst 6., 7. un 8. panta prasībām, un 
ja uz tā pamata privātais ieguldītājs ir 
pieņēmis lēmumus par ieguldījumu, šāds 
privātais ieguldītājs var no ieguldījumu 
produkta izveidotāja prasīt atlīdzību par 
zaudējumiem, kas radušies minētajam 
privātajam ieguldītajam, izmantojot 
pamatinformācijas dokumentu.

1. Ja ieguldījumu produkta izveidotājs vai 
persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, ir izstrādājuši
pamatinformācijas dokumentu vai tā 
pielikumu, kas neatbilst 6., 7. un 8. panta 
prasībām, un ja uz tā pamata privātais 
ieguldītājs ir pieņēmis lēmumus par 
ieguldījumu, šāds privātais ieguldītājs var 
no ieguldījumu produkta izveidotāja vai 
personas, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, prasīt atlīdzību par 
zaudējumiem, kas radušies minētajam 
privātajam ieguldītajam, izmantojot 
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pamatinformācijas dokumentu vai tā 
pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 494
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ieguldījumu produkta izveidotājs ir 
izstrādājis pamatinformācijas dokumentu, 
kas neatbilst 6., 7. un 8. panta prasībām, 
un ja uz tā pamata privātais ieguldītājs ir 
pieņēmis lēmumus par ieguldījumu, šāds 
privātais ieguldītājs var no ieguldījumu 
produkta izveidotāja prasīt atlīdzību par 
zaudējumiem, kas radušies minētajam 
privātajam ieguldītajam, izmantojot 
pamatinformācijas dokumentu.

1. Ja ieguldījumu produkta izveidotājs ir 
izstrādājis pamatinformācijas dokumentu, 
kas neatbilst šīs regulas prasībām, un ja uz 
tā pamata privātais ieguldītājs ir pieņēmis 
lēmumus par ieguldījumu, šāds privātais 
ieguldītājs var no ieguldījumu produkta 
izveidotāja prasīt atlīdzību par 
zaudējumiem, kas radušies minētajam 
privātajam ieguldītajam, izmantojot 
pamatinformācijas dokumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 495
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir 
izstrādāts saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 
8. pantu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 496
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir 
izstrādāts saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 
8. pantu.

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājam.civiltiesiskā 
atbildība neiestājas tikai uz 
pamatinformācijas dokumenta, tostarp 
jebkura tā tulkojuma, pamata, ja vien tas 
nav maldinošs, neprecīzs vai neatbilstīgs 
citiem saistošiem līguma dokumentiem. 
Šajā saistībā pamatinformācijas 
dokumentā ir ietverts skaidrs brīdinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 497
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir 
izstrādāts saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 
8. pantu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka civiltiesiskā 
atbildība personai neiestājas tikai uz 
pamatinformācijas dokumenta, tostarp 
jebkura tā tulkojuma, pamata, ja vien tas 
nav maldinošs, neprecīzs vai neatbilstīgs 
citiem saistošiem līguma dokumentiem, 
kurus uzskata par šīs personas uzraudzībā 
esošiem dokumentiem. Šajā saistībā 
pamatinformācijas dokumentā ir ietverts 
skaidrs brīdinājums.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņots ar ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenta standartiem attiecībā uz 
PVKIU Direktīvu 2009/65/EK. Regulā noteiktā civiltiesiskā atbildība būtu jāsaskaņo ar 
PVKIU 4. direktīvas 79. panta 2. punktu. Teksts pēc iespējas pilnīgāk būtu jāsaskaņo ar 
dažiem pielāgojumiem 79. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 498
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir izstrādāts 
saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 8. pantu.

2. Informācija pamatinformācijas 
dokumentā ir uzskatāma par pirmslīguma 
informāciju. Tā ir patiesa, skaidra un nav 
maldinoša. Ja pastāv saistoši līguma 
dokumenti, pamatinformācijas dokuments 
atbilst šiem dokumentiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā regulas galvenais virzītājspēks ir saskaņošana ar PVKIU IV direktīvu, lai nodrošinātu 
atbildības režīmu konsekvenci, regulā būtu jāparedz noteikums, kurā nosaka, ka dalībvalstu 
tiesību aktos jānodrošina pienācīga civiltiesiskā zaudējumu atlīdzināšana privātajam 
ieguldītājam.

Grozījums Nr. 499
Werner Langen

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājam ir jāpierāda, ka 

2. Ieguldījumu produkta izveidotāja 
civiltiesiskā atbildība nevar iestāties, tikai 
un vienīgi pamatojoties uz 
pamatinformācijas dokumentu, izņemot 
gadījumus, ja pamatinformācijas 
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pamatinformācijas dokuments ir 
izstrādāts saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 
8. pantu.

dokuments ir maldinošs vai būtiskās 
teksta daļās atšķiras no attiecīgā produkta 
tirdzniecības prospekta. (Turklāt 
pierādīšanas pienākums ir ieguldījumu 
produkta izveidotājam.) 
Pamatinformācijas dokumentā jāsniedz 
nepārprotama norāde, ka 
pamatinformācijas dokuments neaizstāj 
tirdzniecības prospektu.

Or. de

Grozījums Nr. 500
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir izstrādāts 
saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 8. pantu.

2. Informācija pamatinformācijas 
dokumentā ir uzskatāma par pirmslīguma 
informāciju. Tā ir patiesa, skaidra un nav 
maldinoša. Ja pastāv citi dokumenti,
pamatinformācijas dokuments atbilst šiem 
dokumentiem.

Or. en

Amendment 501
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir 

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājam civiltiesiskā 
atbildība neiestājas tikai uz 
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izstrādāts saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 
8. pantu.

pamatinformācijas dokumenta, tostarp 
jebkura tā tulkojuma, pamata, ja vien tas 
nav maldinošs, neprecīzs vai neatbilstīgs 
citiem saistošiem līguma dokumentiem. 
Šajā saistībā pamatinformācijas 
dokumentā ir ietverts skaidrs brīdinājums.

Or. en

Pamatojums

Minētais nodrošina PRIP atbilstību PVKIU formulējumam.

Grozījums Nr. 502
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir 
izstrādāts saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 
8. pantu.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
civiltiesiskā atbildība personai neiestājas 
tikai uz ieguldītājiem paredzētās 
pamatinformācijas, tostarp uz jebkura tās 
tulkojuma, pamata, ja vien tā nav 
maldinoša, neprecīza vai neatbilstīga 
attiecīgajām piedāvājuma dokumentācijas 
daļām. Tālab pamatinformācijā 
ieguldītājiem iekļauj skaidru 
brīdinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 503
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir

2. Tomēr dalībvalstis nodrošina, ka 
civiltiesiskā atbildība nevienai personai 



PE504.398v01-00 76/172 AM\926906LV.doc

LV

pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir 
izstrādāts saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 
8. pantu.

neiestājas tikai uz pamatinformācijas 
dokumenta, tostarp jebkura tā tulkojuma, 
pamata, ja vien pamatinformācijas 
dokumentā iekļautā informācija nav 
maldinoša, neprecīza vai neatbilstīga 
citām dokumenta attiecīgajām daļām vai 
saistošiem līguma dokumentiem.
Šajā saistībā pamatinformācijas 
dokumentā ir ietverts skaidrs brīdinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir izstrādāts 
saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 8. pantu.

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir izstrādāts 
saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 8. pantu. 
Civiltiesiskā atbildība šādos gadījumos 
ieguldījumu produkta izveidotājam var 
iestāties, balstoties uz pamatinformācijas 
dokumentu, tostarp jebkuru tā tulkojumu, 
tikai tad, ja pamatinformācijas 
dokumentā iekļautā informācija ir 
maldinoša, neprecīza vai neatbilstīga 
citiem saistošiem līguma dokumentiem. 
Šajā saistībā pamatinformācijas 
dokumentā ir ietverts skaidrs brīdinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 505
Jean-Paul Gauzès
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Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir izstrādāts
saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 8. pantu.

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļauto 
konkrēto informācijas daļu izmantošana, 
ieguldījumu produkta izveidotājam ir 
jāpierāda, ka šīs pamatinformācijas 
dokumenta daļas ir izstrādātas saskaņā ar 
šīs regulas 6., 7. un 8. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 506
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir izstrādāts 
saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 8. pantu.

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi un pamatinformācijas 
dokumentā iekļautā informācija ir bijusi 
maldinoša, ieguldījumu produkta 
izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir izstrādāts 
saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 8. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 507
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 

2. Ja privātajam ieguldītajam, izmantojot 
pamatinformācijas dokumentu, radušies
zaudējumi, ieguldījumu produkta 
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informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir izstrādāts 
saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 8. pantu.

izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir izstrādāts 
saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 8. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 508
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pierādīšanas pienākuma sadalījums, 
kas minēts 2. punktā, nav iepriekš 
maināms ar vienošanās palīdzību. 
Jebkāda šādu iepriekšēju vienošanos 
klauzula privātajam ieguldītājam nav 
saistoša.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 509
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pierādīšanas pienākuma sadalījums, 
kas minēts 2. punktā, nav iepriekš 
maināms ar vienošanās palīdzību. 
Jebkāda šādu iepriekšēju vienošanos 
klauzula privātajam ieguldītājam nav 
saistoša.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 510
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pierādīšanas pienākuma sadalījums, 
kas minēts 2. punktā, nav iepriekš 
maināms ar vienošanās palīdzību. 
Jebkāda šādu iepriekšēju vienošanos 
klauzula privātajam ieguldītājam nav 
saistoša.

3. Standartizēta privāto ieguldījumu 
produkta izveidotāja civiltiesiskā atbildība 
iestājas, ja ieguldītājs cieš zaudējumus, 
tāpēc ka pamatinformācijas dokuments ir 
maldinošs, neprecīzs vai neatbilstīgs 
citiem saistošiem līguma dokumentiem 
attiecībā uz attiecīgo standartizēto privāto 
ieguldījumu produktu. Šo civiltiesisko 
atbildību nevar ierobežot vai izslēgt ar 
līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 511
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pierādīšanas pienākuma sadalījums, 
kas minēts 2. punktā, nav iepriekš 
maināms ar vienošanās palīdzību. 
Jebkāda šādu iepriekšēju vienošanos 
klauzula privātajam ieguldītājam nav 
saistoša.

3. Ieguldījumu produkta izveidotājam 
civiltiesiskā atbildība neiestājas tikai uz 
pamatinformācijas dokumenta, tostarp 
jebkura tā tulkojuma, pamata, ja vien tas 
nav maldinošs, neprecīzs vai neatbilstīgs 
citiem līguma dokumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pierādīšanas pienākuma sadalījums, 
kas minēts 2. punktā, nav iepriekš 
maināms ar vienošanās palīdzību. 
Jebkāda šādu iepriekšēju vienošanos 
klauzula privātajam ieguldītājam nav 
saistoša.

3. Produkta izveidotājs saskaņā ar 
civiltiesībām ir atbildīgs, ja ieguldītājs cieš 
zaudējumus, kas radušies, izmantojot 
pamatinformācijas dokumentu, kurā nav 
bijušas ievērotas 1. un 2. pantā minētās 
prasības. Šo atbildību nevar ierobežot vai 
atcelt ar līguma klauzulām, ne arī ar 
kompetentās iestādes apstiprinājumu.

Or. en

Pamatojums

Šie grozījumi saskaņoti ar PVKIU atbildības režīmu, kurš funkcionē labi.

Grozījums Nr. 513
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pierādīšanas pienākuma sadalījums, 
kas minēts 2. punktā, nav iepriekš 
maināms ar vienošanās palīdzību. 
Jebkāda šādu iepriekšēju vienošanos 
klauzula privātajam ieguldītājam nav 
saistoša.

3. Šo civiltiesisko atbildību nevar 
ierobežot ar līguma noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 514
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 1. Persona, kas pārdod standartizētu 
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produktu privātajiem ieguldītajiem, laikus 
pirms darījuma noslēgšanas, kas attiecas uz 
ieguldījumu produktu, nodrošina tiem 
pamatinformācijas dokumentu.

privāto ieguldījumu produktu privātajiem 
ieguldītajiem, laikus pirms darījuma 
noslēgšanas, kas attiecas uz standartizētu 
privāto ieguldījumu produktu, nodrošina 
tiem pamatinformācijas dokumentu. Ja 
klientam tiek ieteikts standartizēts privāto 
ieguldījumu produkts, pamatinformācijas 
dokumentu nodrošina nekavējoties.

Or. en

Grozījums Nr. 515
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu privātajiem ieguldītajiem, laikus 
pirms darījuma noslēgšanas, kas attiecas uz 
ieguldījumu produktu, nodrošina tiem 
pamatinformācijas dokumentu.

1. 1. Persona, kas sniedz konsultācijas par
ieguldījumu produktu privātajiem 
ieguldītajiem vai pārdod to, laikus pirms 
darījuma noslēgšanas, kas attiecas uz 
ieguldījumu produktu, nodrošina tiem 
pamatinformācijas dokumentu. Ja 
klientam tiek ieteikts kāds produkts, 
pamatinformācijas dokumentu nodrošina 
nekavējoties.

Or. en

Grozījums Nr. 516
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu privātajiem ieguldītajiem, laikus 
pirms darījuma noslēgšanas, kas attiecas uz 
ieguldījumu produktu, nodrošina tiem 
pamatinformācijas dokumentu.

1. Persona, kas pārdod PRIP privātajiem 
ieguldītajiem, laikus pirms darījuma 
noslēgšanas, kas attiecas uz PRIP, 
nodrošina tiem pamatinformācijas 
dokumentu un pamatpakalpojuma 
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dokumentu. Ja klientam tiek ieteikts 
ieguldīt, pamatinformācijas dokumentu 
un pamatpakalpojumu dokumentu 
nodrošina nekavējoties.

Or. en

Grozījums Nr. 517
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu privātajiem ieguldītajiem, laikus 
pirms darījuma noslēgšanas, kas attiecas 
uz ieguldījumu produktu, nodrošina tiem 
pamatinformācijas dokumentu.

1. Persona, kas iesaka vai pārdod 
ieguldījumu produktu privātajiem 
ieguldītajiem, ātri un laikus pirms jebkādu 
saistību uzņemšanās, kas attiecas uz 
ieguldījumu produktu, nodrošina tiem 
pamatinformācijas dokumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 518
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu privātajiem ieguldītajiem, laikus 
pirms darījuma noslēgšanas, kas attiecas uz 
ieguldījumu produktu, nodrošina tiem 
pamatinformācijas dokumentu.

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu privātajiem ieguldītajiem, laikus 
un pierādāmā veidā pirms darījuma 
noslēgšanas, kas attiecas uz ieguldījumu 
produktu, nodrošina tiem 
pamatinformācijas dokumentu, un 
pienākums pierādīt šā nosacījuma izpildi 
ir ieguldījuma produkta piedāvātājam.

Or. de
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Grozījums Nr. 519
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu privātajiem ieguldītajiem, laikus 
pirms darījuma noslēgšanas, kas attiecas uz 
ieguldījumu produktu, nodrošina tiem 
pamatinformācijas dokumentu.

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu privātajiem ieguldītajiem, laikus 
pirms darījuma noslēgšanas, kas attiecas uz 
ieguldījumu produktu, nodrošina tiem 
pamatinformācijas dokumentu, ko 
pieejamu darījis ieguldījumu produkta 
izveidotājs.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu juridisko noteiktību, ir jāuzsver, ka pamatinformācijas dokumentu sagatavo 
viena puse, proti, ieguldījumu produkta izveidotājs. Ieguldījumu produkta izveidotāji ir arī 
atbildīgi par viņu sagatavotā pamatinformācijas dokumenta saturu. Ieguldījumu produktu 
izveidotāji pamatinformācijas dokumentu dara pieejamu personām, kas pārdod produktu, lai 
šīs personas to nodotu privātajam ieguldītājam.

Grozījums Nr. 520
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu privātajiem ieguldītajiem, laikus 
pirms darījuma noslēgšanas, kas attiecas uz 
ieguldījumu produktu, nodrošina tiem 
pamatinformācijas dokumentu.

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu privātajiem ieguldītajiem, laikus 
pirms darījuma noslēgšanas, kas attiecas uz 
ieguldījumu produktu, nodrošina tiem 
pamatinformācijas dokumentu, ko 
izstrādājis ieguldījumu produkta 
izveidotājs.

Or. nl
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Pamatojums

Ar šo grozījumu vēlreiz skaidri nosaka, ka produkta izveidotājs ir atbildīgs par 
pamatinformācijas dokumenta sagatavošanu un tā saturu. Produkta izstrādātājam pēc tam šis 
pamatinformācijas dokuments ir jāpiegādā pārdevējam, kuram savukārt ir pienākums to 
laikus nodrošināt privātajam ieguldītājam.

Grozījums Nr. 521
Peter Simon

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu privātajiem ieguldītajiem, laikus 
pirms darījuma noslēgšanas, kas attiecas uz 
ieguldījumu produktu, nodrošina tiem 
pamatinformācijas dokumentu.

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu privātajiem ieguldītajiem vai 
darbojas kā starpnieks šādā darījumā, 
laikus pirms darījuma noslēgšanas, kas 
attiecas uz ieguldījumu produktu, 
nodrošina tiem pamatinformācijas 
dokumentu.

Or. de

Grozījums Nr. 522
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Persona, kas iesaka vai pārdod 
ieguldījumu produktu privātajiem 
ieguldītajiem, vispirms saņem rakstisku 
atļauju no ieguldījumu produkta 
izveidotāja ieguldītājiem paredzētā 
pamatinformācijas dokumenta 
izplatīšanai. Šādu atļauju ieguldījumu 
produkta izveidotājs var sniegt uz 
ierobežotu laika periodu (nenosakot 
regularitāti) vai piemērojot citus 
nosacījumus. Ja nav ievērots kāds no 
īpašajiem nosacījumiem, šāda atļauja 
vairs nav derīga šā punkta izpratnē.
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Or. en

Grozījums Nr. 523
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, var 
nodrošināt privātajam ieguldītajam 
pamatinformācijas dokumentu uzreiz pēc 
darījuma noslēgšanas, ja:

svītrots

(a) privātais ieguldītājs izvēlas noslēgt 
darījumu, izmantojot tālsaziņas līdzekļus, 
kad:
(b) pamatinformācijas dokumenta 
nodrošināšana saskaņā ar 1. punktu nav 
iespējama; un
(c) persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, ir informējusi privāto 
ieguldītāju par šo faktu.

Or. en

Grozījums Nr. 524
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, var 
nodrošināt privātajam ieguldītajam 
pamatinformācijas dokumentu uzreiz pēc 
darījuma noslēgšanas, ja:

svītrots

(a) privātais ieguldītājs izvēlas noslēgt 
darījumu, izmantojot tālsaziņas līdzekļus, 
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kad:
(b) pamatinformācijas dokumenta 
nodrošināšana saskaņā ar 1. punktu nav 
iespējama; un
(c) persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, ir informējusi privāto 
ieguldītāju par šo faktu.

Or. de

Grozījums Nr. 525
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, var 
nodrošināt privātajam ieguldītajam
pamatinformācijas dokumentu uzreiz pēc 
darījuma noslēgšanas, ja:

2. Persona, kas pārdod standartizētu 
privāto ieguldījumu produktu privātam 
ieguldītājam, nekādā gadījumā
nenodrošina pamatinformācijas 
dokumentu, pirms no standartizētā privāto 
ieguldījumu produkta izveidotāja nav 
saņemta rakstiska atļauja to darīt. Šādu 
atļauju standartizēta privāto ieguldījumu 
produktu izveidotājs var sniegt uz 
ierobežotu laika periodu (nenosakot 
regularitāti) vai piemērojot citus 
nosacījumus. Ja nav ievērots kāds no 
īpašajiem nosacījumiem, šāda atļauja 
vairs nav derīga šā punkta izpratnē. 

Or. en

Pamatojums

Atbildīgā struktūra par pamatinformācijas dokumenta izplatīšanu ieguldītājiem dažkārt ir 
cita, nevis tā, kas atbildīga par tā sagatavošanu. Pašreizējais regulas priekšlikums varētu 
noteikt produkta izveidotāja atbildību, ja struktūra, kas pārdod produktu, nav ievērojusi 
12. panta prasības. Būtu jāiekļauj noteikumi šā jautājuma risināšanai, ar to nodrošinot, ka 
atbildība ir atbilstīgi sadalīta, ja struktūra izplata vai nu neprecīzu, vai novecojušu 
pamtinformācijas dokumentu.
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Grozījums Nr. 526
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, var 
nodrošināt privātajam ieguldītajam 
pamatinformācijas dokumentu uzreiz pēc
darījuma noslēgšanas, ja:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, nodrošina 
privātajam ieguldītajam informāciju par 
oficiālo tīmekļa vietni, kur var atrast 
pamatinformācijas dokumentu pirms
darījuma noslēgšanas, ja:

Or. en

Pamatojums

Viens no mērķiem saistībā ar pamatinformācijas dokumentu ir sniegt klientam svarīgu 
informāciju pirms lēmuma pieņemšanas, proti, ieguldīt vai neieguldīt. Ja klientam ir 
iespējama saziņa ar personu, kas pārdod ieguldījumu produktu, vajadzētu būt arī iespējai 
saņemt šādu informāciju, izmantojot tādus pašus kanālus — vienā vai citādā veidā.

Grozījums Nr. 527
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, var 
nodrošināt privātajam ieguldītajam 
pamatinformācijas dokumentu uzreiz pēc 
darījuma noslēgšanas, ja:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, var 
nodrošināt privātajam ieguldītajam 
pamatinformācijas dokumentu, cik ātri 
vien iespējams, pēc darījuma noslēgšanas, 
ja:

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumiem, kuri saistīti tikai ar izpildi un kuri izmanto tālsaziņas līdzekļus, ir jābūt 
pieejamiem privātajiem ieguldītājiem, kuri vēlas tos izmantot. Tomēr tas nebūtu iespējams, ja 
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personai, kas pārdod ieguldījumu produktu, būtu pienākums nodrošināt pamatinformācijas 
dokumentu jebkuros apstākļos pirms darījuma pabeigšanas. Tāpēc šajos gadījumos ar šo 
noteikumu ir jāatļauj saņemt pamatinformācijas dokumentu pēc darījuma noslēgšanas, cik 
ātri vien iespējams.

Grozījums Nr. 528
Peter Simon

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, var 
nodrošināt privātajam ieguldītajam 
pamatinformācijas dokumentu uzreiz pēc 
darījuma noslēgšanas, ja:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktu vai darbojas 
kā starpnieks šādā darījumā, var 
nodrošināt privātajam ieguldītajam 
pamatinformācijas dokumentu uzreiz pēc 
darījuma noslēgšanas, ja:

Or. de

Grozījums Nr. 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, var 
nodrošināt privātajam ieguldītajam 
pamatinformācijas dokumentu uzreiz pēc 
darījuma noslēgšanas, ja:

2. Atkāpjoties no 1. punkta, persona, kas 
pārdod PRIP, tā vietā var nodrošināt 
privātajam ieguldītajam, kurš to pieprasa,
pamatinformācijas dokumentu uzreiz pēc 
darījuma noslēgšanas, bet tikai tad, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 530
Sirpa Pietikäinen
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Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) privātais ieguldītājs izvēlas noslēgt 
darījumu, izmantojot tālsaziņas līdzekļus, 
kad:

(a) privātais ieguldītājs pēc paša ierosmes 
izvēlas noslēgt darījumu, izmantojot 
tālsaziņas līdzekļus, kad:

Or. en

Pamatojums

Atkāpe 12. panta 2. punktā ir svarīga, tāpēc ka tā dos iespēju zinošākajiem klientiem, kas paši 
veikuši izpēti, iegādāties ieguldījumus bez apgrūtinājumiem. Tomēr ir svarīgi, lai tas 
noteikumos neradītu nepilnību. Tāpēc šo atkāpi nedrīkstētu atļaut izmantot pārdevējiem, kuri 
pārmērīgi aktīvi vēršas pie ieguldītājiem. Tā vietā šī atkāpe būtu jāierobežo, lai tā vienīgi 
būtu pieejama klientiem, kas pēc pašu ierosmes meklējuši iespēju, sazinoties pa telefonu.

Grozījums Nr. 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) privātais ieguldītājs izvēlas noslēgt 
darījumu, izmantojot tālsaziņas līdzekļus, 
kad:

(a) privātais ieguldītājs pēc paša ierosmes 
izvēlas noslēgt darījumu, izmantojot 
tālsaziņas līdzekļus, kad:

Or. en

Grozījums Nr. 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pamatinformācijas dokumenta 
nodrošināšana saskaņā ar 1. punktu nav 
iespējama; un

(b) pamatinformācijas dokumenta 
nodrošināšana saskaņā ar 1. punktu nav 
iespējama un kad persona, kas pārdod 
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PRIP, ir informējusi privāto ieguldītāju 
par situāciju, un

Or. en

Grozījums Nr. 533
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pamatinformācijas dokumenta 
nodrošināšana saskaņā ar 1. punktu nav 
iespējama; un

(b) pamatinformācijas dokumenta papīra 
kopijas nodrošināšana a) apakšpunkta dēļ 
saskaņā ar 1. punktu nav iespējama; un

Or. en

Grozījums Nr. 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) persona, kas pārdod ieguldījumu
produktu, ir informējusi privāto 
ieguldītāju par šo faktu.

(c) privātais ieguldītājs piekrīt saņemt 
pamatinformācijas dokumentu tūlīt pēc 
darījuma noslēgšanas, nevis atlikt 
darījumu, lai iepriekš saņemtu 
dokumentu.

Or. en

Pamatojums

Lai gan šī atkāpe veicina likumīgu uzņēmējdarbības praksi, tā ir jāierobežo, lai nodrošinātu, 
ka noteikumos netiek radītas nepilnības. Tāpēc tai vajadzētu būt vienīgi pieejama klientiem, 
kas, sazinoties pa telefonu, meklē iespēju slēgt darījumus. Turklāt klientam būtu jāsniedz 
nepārprotama piekrišana.
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Grozījums Nr. 535
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, ir informējusi privāto ieguldītāju 
par šo faktu.

(c) persona, kas pārdod standartizētu 
privāto ieguldījumu produktu, ir 
informējusi privāto ieguldītāju par šo faktu.

Or. en

Grozījums Nr. 536
Peter Simon

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, ir informējusi privāto ieguldītāju 
par šo faktu.

(c) persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu vai darbojas kā starpnieks šādā 
darījumā, ir informējusi privāto ieguldītāju 
par šo faktu.

Or. de

Grozījums Nr. 537
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) privātais ieguldītājs dod 
nepārprotamu piekrišanu, ka 
pamatinformācijas dokumentu viņam 
nodrošina tūlīt pēc darījuma noslēgšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 538
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) privātais ieguldītājs dod 
nepārprotamu piekrišanu, ka 
pamatinformācijas dokumentu viņam 
nodrošina tūlīt pēc darījuma noslēgšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 539
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Privātais ieguldītājs ar rakstisku vai 
elektronisku parakstu apstiprina, ka ir 
saņēmis pamatinformācijas dokumentu 
un ar to iepazinies.

Or. en

Grozījums Nr. 540
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, 
ieguldījumu produkts šīs regulas darbības 
jomā var tikt pārdots privātam 
ieguldītājam, iepriekš nenodrošinot 
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pamatinformācijas dokumentu, tikai tādā 
gadījumā, ja privātais ieguldītājs sniedzis 
nepārprotamu piekrišanu un pārdošana 
balstās uz privātā ieguldītāja 
pašiniciatīvu, un ja starpnieks, kas pārdod 
ieguldījumu produktu, privātajam 
ieguldītājam sniedz konsultācijas saskaņā 
ar Direktīvu 2004/39/EK vai 
Direktīvu 2002/92/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 541
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atkāpjoties no pirmā un otrā punkta, 
pamatinformācijas dokumenta 
nodrošināšana nav obligāta, ja 
ieguldījumu produkta pārdošana notiek 
bez konsultācijām par ieguldījumu pēc 
privātā klienta skaidra pieprasījuma vai ja 
darījums ierobežots tikai ar izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 542
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja saistībā ar to pašu ieguldījumu 
produktu privātā ieguldītāja vārdā 
saskaņā ar minētā ieguldītāja pirms pirmā 
darījuma sniegtajiem norādījumiem
personai, kas pārdod ieguldījumu produktu, 
tiek veikti turpmāki darījumi, pienākums 

3. Ja persona, kas pārdod standartizētu 
privāto ieguldījumu produktu, vai nu:
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nodrošināt pamatinformācijas dokumentu 
saskaņā ar 1. punktu attiecas tikai uz pirmo 
darījumu.

(a) neiesniedz ieguldītājiem 
pamatinformācijas dokumentu, vai
(b) iesniedz ieguldītājiem 
pamatinformācijas dokumentu, attiecībā 
uz kuru nav saņemta 2. punktā minētā 
atļauja,
tad vienīgā atbildība par šo pārkāpumu 
būs personai, kas pārdod šādu 
standartizētu privāto ieguldījumu 
produktu, un, ja vien standartizētā privāto 
ieguldījumu produkta izveidotājs nav 
persona, kas veic šo pārdošanu, atbildība 
negulstas uz standartizētā privāto 
ieguldījumu produkta izveidotāju.

Or. en

Grozījums Nr. 543
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja saistībā ar to pašu ieguldījumu 
produktu privātā ieguldītāja vārdā saskaņā 
ar minētā ieguldītāja pirms pirmā darījuma 
sniegtajiem norādījumiem personai, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, tiek veikti 
turpmāki darījumi, pienākums nodrošināt 
pamatinformācijas dokumentu saskaņā ar 
1. punktu attiecas tikai uz pirmo darījumu.

3. Ja saistībā ar to pašu ieguldījumu 
produktu privātā ieguldītāja vārdā saskaņā 
ar minētā privātā ieguldītāja pirms pirmā 
darījuma sniegtajiem norādījumiem 
personai, kas pārdod ieguldījumu produktu, 
tiek veikti turpmāki darījumi, pienākums 
nodrošināt pamatinformācijas dokumentu 
saskaņā ar 1. punktu attiecas tikai uz pirmo 
darījumu, ja vien nav atjaunināts 
pamatinformācijas dokuments vai ja vien 
nav pieejams jauns gada ziņojums.

Or. en
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Grozījums Nr. 544
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja saistībā ar to pašu ieguldījumu 
produktu privātā ieguldītāja vārdā saskaņā 
ar minētā ieguldītāja pirms pirmā darījuma 
sniegtajiem norādījumiem personai, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, tiek veikti 
turpmāki darījumi, pienākums nodrošināt 
pamatinformācijas dokumentu saskaņā ar 
1. punktu attiecas tikai uz pirmo darījumu.

3. Ja saistībā ar to pašu PRIP privātā 
ieguldītāja vārdā saskaņā ar minētā 
ieguldītāja pirms pirmā darījuma 
sniegtajiem norādījumiem personai, kas 
pārdod PRIP, tiek veikti turpmāki 
darījumi, pienākums nodrošināt 
pamatinformācijas dokumentu saskaņā ar 
1. punktu attiecas tikai uz pirmo darījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 545
Peter Simon

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja saistībā ar to pašu ieguldījumu 
produktu privātā ieguldītāja vārdā saskaņā 
ar minētā ieguldītāja pirms pirmā darījuma 
sniegtajiem norādījumiem personai, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, tiek veikti 
turpmāki darījumi, pienākums nodrošināt 
pamatinformācijas dokumentu saskaņā ar 
1. punktu attiecas tikai uz pirmo darījumu.

3. Ja saistībā ar vienu un to pašu 
ieguldījumu produktu privātā ieguldītāja 
vārdā saskaņā ar minētā ieguldītāja pirms 
pirmā darījuma sniegtajiem norādījumiem 
personai, kas pārdod ieguldījumu produktu 
vai darbojas kā starpnieks šādā darījumā, 
tiek veikti turpmāki darījumi, pienākums 
nodrošināt pamatinformācijas dokumentu 
saskaņā ar 1. punktu attiecas tikai uz pirmo 
darījumu.

Or. de

Grozījums Nr. 546
Olle Schmidt
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Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts– ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantu, 
precizējot:

4. Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde 
(EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde (EVTI) kopīgi izstrādā tehniskos 
standartus saskaņā ar 23. pantu, precizējot:

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstīgu elastību un lai nozare un Eiropas uzraudzības iestādes spētu ātri 
reaģēt uz norisēm tirgū, visām trim Eiropas uzraudzības iestādēm būtu kopīgi jāizstrādā 
vienoti regulatīvie tehniskie standarti, nevis jāpilnvaro Komisija pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 547
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
regulatīvos tehniskos standartus saskaņā 
ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantā, Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 10. līdz 14. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 
14. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 548
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu privātajiem ieguldītājiem bez 
maksas.

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, pirms saistoša nolīguma 
noslēgšanas nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu privātajam ieguldītājam un 
bez maksas. Bezmaksas papīra kopija 
vienmēr jānodrošina arī tad, ja 
ieguldījuma ieteikums vai starpniecības 
pakalpojums tiek sniegts personīgi.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma pamatā ir BEUC priekšlikums.

Grozījums Nr. 549
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu privātajiem ieguldītājiem bez 
maksas.

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu privātajiem ieguldītājiem bez 
maksas.

Ņemot vērā, ka informācija 
pamatinformācijas dokumentā ir 
pirmslīguma informācija, privātajam 
ieguldītājam pirms lēmuma pieņemšanas 
par ieguldījuma veikšanu nav ar rakstisku 
vai elektronisku parakstu jāapstiprina, ka 
viņš ir iepazinies ar dokumenta saturu. 

Or. en

Grozījums Nr. 550
Peter Simon
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Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu privātajiem ieguldītājiem bez 
maksas.

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu vai darbojas kā starpnieks šādā 
darījumā, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu privātajiem ieguldītājiem bez 
maksas.

Or. de

Grozījums Nr. 551
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu privātajiem ieguldītājiem vienā 
no šādiem informācijas nesējiem:

2. Persona, kas pārdod standartizētu 
privāto ieguldījumu produktu, nodrošina 
pamatinformācijas dokumentu privātajiem 
ieguldītājiem vienā no šādiem informācijas 
nesējiem:

Or. en

Grozījums Nr. 552
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu privātajiem ieguldītājiem bez 
maksas.

1. Persona, kas pārdod standartizētu 
privāto ieguldījumu produktu, nodrošina 
pamatinformācijas dokumentu privātajiem 
ieguldītājiem bez maksas.

Or. en
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Grozījums Nr. 553
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu privātajiem ieguldītājiem bez 
maksas.

1. 1. Persona, kas sniedz konsultācijas par
ieguldījumu produktu vai pārdod to,
nodrošina pamatinformācijas dokumentu 
privātajiem ieguldītājiem bez maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 554
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu privātajiem ieguldītājiem vienā 
no šādiem informācijas nesējiem:

2. Persona, kas sniedz konsultācijas par 
ieguldījumu produktu vai pārdod to,
nodrošina pamatinformācijas dokumentu 
privātajiem ieguldītājiem vienā no šādiem 
informācijas nesējiem:

Or. en

Grozījums Nr. 555
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu privātajiem ieguldītājiem vienā 

2. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu privātajiem ieguldītājiem vienā 
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no šādiem informācijas nesējiem: no šādiem privātajam ieguldītājam reāli 
pieejamiem informācijas nesējiem:

Or. de

Grozījums Nr. 556
Peter Simon

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu privātajiem ieguldītājiem vienā 
no šādiem informācijas nesējiem:

2. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu vai darbojas kā starpnieks šādā 
darījumā, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu privātajiem ieguldītājiem vienā 
no šādiem informācijas nesējiem:

Or. de

Grozījums Nr. 557
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Privātais ieguldītājs tādā veidā, ko var 
pierādīt, apstiprina, ka viņš ir iepazinies 
ar pamatinformācijas dokumenta saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 558
Peter Simon

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pastāvīga informācijas nesēja 
izmantošana ir atbilstīga to darījumu 
kontekstā, kas tiek veikti starp personu, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, un privāto 
ieguldītāju; un

(a) pastāvīga informācijas nesēja 
izmantošana ir atbilstīga to darījumu 
kontekstā, kas tiek veikti starp personu, kas 
pārdod ieguldījumu produktu vai darbojas 
kā starpnieks šādā darījumā, un privāto 
ieguldītāju; un

Or. de

Grozījums Nr. 559
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pamatinformācijas dokumenta 
nodrošināšana tīmekļa vietnē ir atbilstīga to
darījumu kontekstā, kas tiek veikti starp 
personu, kas pārdod ieguldījumu produktu, 
un privāto ieguldītāju;

(a) pamatinformācijas dokumenta 
nodrošināšana tīmekļa vietnē ir atbilstīga to 
darījumu kontekstā, kas tiek veikti starp 
personu, kas pārdod standartizētu privāto 
ieguldījumu produktu, un privāto 
ieguldītāju;

Or. en

Grozījums Nr. 560
Peter Simon

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pamatinformācijas dokumenta 
nodrošināšana tīmekļa vietnē ir atbilstīga to 
darījumu kontekstā, kas tiek veikti starp 
personu, kas pārdod ieguldījumu produktu,
un privāto ieguldītāju;

(a) pamatinformācijas dokumenta 
nodrošināšana tīmekļa vietnē ir atbilstīga to 
darījumu kontekstā, kas tiek veikti starp 
personu, kas pārdod ieguldījumu produktu 
vai darbojas kā starpnieks šādā darījumā, 
un privāto ieguldītāju;
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Or. de

Grozījums Nr. 561
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ja pamatinformācijas dokuments ir 
labots saskaņā ar 10. pantu, visas labotās 
versijas arī tiek darītas pieejamas
privātajam ieguldītājam;

(d) ja pamatinformācijas dokuments ir 
labots saskaņā ar 10. pantu, jaunākā labotā 
versija arī tiek darīta pieejama privātajam 
ieguldītājam, un, ja persona, kas pārdod 
ieguldījumu produktu, ir informējusi 
privāto ieguldītāju, ka pēc pieprasījuma ir 
pieejamas arī iepriekšējās versijas;

Or. en

Grozījums Nr. 562
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ja pamatinformācijas dokuments ir 
labots saskaņā ar 10. pantu, visas labotās 
versijas arī tiek darītas pieejamas
privātajam ieguldītājam;

(d) ja pamatinformācijas dokuments ir 
labots saskaņā ar 10. pantu, visjaunākā 
versija  arī tiek darīta pieejama privātajam 
ieguldītājam; pēc ieguldītāja pieprasījuma 
arī iepriekšējās versijas tiek darītas 
pieejamas;

Or. en

Pamatojums

Pamatinformācijas dokumenta visjaunākā versija privātajam ieguldītājam sniedz aktuālāko 
informāciju par iespējamo ieguldījumu. Pārmērīgas informācijas sniegšana ir pretrunā ar 
regulas mērķi sniegt privātajam ieguldītājam precīzu, konkrētu informācijas kopumu, kas ir 
viegli saprotams.
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Grozījums Nr. 563
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ja pamatinformācijas dokuments ir 
labots saskaņā ar 10. pantu, visas labotās 
versijas arī tiek darītas pieejamas
privātajam ieguldītājam;

(d) ja pamatinformācijas dokuments ir 
labots saskaņā ar 10. pantu, jaunākā 
versija tiek darīta pieejama privātajam 
ieguldītājam; pēc pieprasījuma 
ieguldītājam tiek darītas pieejamas 
iepriekšējās versijas;

Or. en

Pamatojums

Novecojuša pamatinformācijas dokumenta sniegšana ieguldītājam radītu neskaidrības, un tas 
nebūtu vajadzīgs.

Grozījums Nr. 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ja pamatinformācijas dokuments ir 
labots saskaņā ar 10. pantu, visas labotās 
versijas arī tiek darītas pieejamas
privātajam ieguldītājam;

(d) ja pamatinformācijas dokuments ir 
labots saskaņā ar 10. pantu, jaunākā 
versija tiek darīta pieejama privātajam 
ieguldītājam; pēc ieguldītāja pieprasījuma 
tiek darītas pieejamas iepriekšējās 
versijas;

Or. en

Pamatojums

Pievienoto vērtību neradītu prasība, ka „visas [pamatinformācijas dokumenta] labotās 
versijas arī tiek darītas pieejamas privātajam ieguldītājam”.  Varbūtība, ka ieguldītājs varētu 
sajaukt jaunāko versiju ar kādu no iepriekšējām versijām, būtu pārāk liela. Turklāt šāds 
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pārmērīgs informācijas daudzums apgrūtinātu ieguldītājus, kuri meklē jaunākās pieejamās 
versijas.

Grozījums Nr. 565
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 4. un 5. punkta nolūkā 
informācijas nodrošināšana uz pastāvīga 
informācijas nesēja, kas nav papīrs, vai 
tīmekļa vietnē ir uzskatāma kā atbilstīga to 
darījumu kontekstā, kas tiek veikti starp 
personu, kas pārdod ieguldījumu produktu, 
un privāto ieguldītāju, ja ir pierādījumi, ka 
privātajam ieguldītajam ir regulāra 
piekļuve internetam. Par šādiem 
pierādījumiem uzskata gadījumu, kad 
privātais ieguldītājs norāda e-pasta adresi 
minēto darījumu attiecību īstenošanas 
nolūkiem.

6. Šā panta 4. un 5. punkta nolūkā 
informācijas nodrošināšana uz pastāvīga
informācijas nesēja, kas nav papīrs, vai 
tīmekļa vietnē ir uzskatāma kā atbilstīga to 
darījumu kontekstā, kas tiek veikti starp 
personu, kas pārdod standartizētu privāto 
ieguldījumu produktu, un privāto 
ieguldītāju, ja ir pierādījumi, ka privātajam 
ieguldītajam ir regulāra piekļuve 
internetam. Par šādiem pierādījumiem 
uzskata gadījumu, kad privātais ieguldītājs 
norāda e-pasta adresi minēto darījumu 
attiecību īstenošanas nolūkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 566
Peter Simon

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 4. un 5. punkta nolūkā 
informācijas nodrošināšana uz pastāvīga 
informācijas nesēja, kas nav papīrs, vai 
tīmekļa vietnē ir uzskatāma kā atbilstīga to 
darījumu kontekstā, kas tiek veikti starp 
personu, kas pārdod ieguldījumu produktu, 
un privāto ieguldītāju, ja ir pierādījumi, ka 
privātajam ieguldītajam ir regulāra 
piekļuve internetam. Par šādiem 

6. Šā panta 4. un 5. punkta nolūkā 
informācijas nodrošināšana uz pastāvīga 
informācijas nesēja, kas nav papīrs, vai 
tīmekļa vietnē ir uzskatāma kā atbilstīga to 
darījumu kontekstā, kas tiek veikti starp 
personu, kas pārdod ieguldījumu produktu 
vai darbojas kā starpnieks šādā darījumā, 
un privāto ieguldītāju, ja ir pierādījumi, ka 
privātajam ieguldītajam ir regulāra 
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pierādījumiem uzskata gadījumu, kad 
privātais ieguldītājs norāda e-pasta adresi 
minēto darījumu attiecību īstenošanas 
nolūkiem.

piekļuve internetam. Par šādiem 
pierādījumiem uzskata gadījumu, kad 
privātais ieguldītājs norāda e-pasta adresi 
minēto darījumu attiecību īstenošanas 
nolūkiem.

Or. de

Grozījums Nr. 567
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Pamatinformācijas dokumenta atļauja, ko 
izsniedz kompetentās iestādes
1. Ieguldījumu produktu izveidotāji 
nosūta ieguldījumu produkta 
pamatinformācijas dokumentu savas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kur 
ieguldījumu produkts tiek reklamēts, 
izplatīts vai pārdots.
2. Kompetentā iestāde pirms ieguldījumu 
produkta reklamēšanas, izplatīšanas vai 
pārdošanas var nodrošināt 
pamatinformācijas dokumenta satura 
atbilstību šīs regulas II nodaļas 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 568
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Pamatinformācijas dokumenta atļauja, ko 

izsniedz kompetentās iestādes
1. Ieguldījumu produktu izveidotāji 
apstiprinājuma saņemšanai nosūta sava 
ieguldījumu produkta pamatinformācijas 
dokumentu kompetentajai iestādei, kura 
regulē šo produktu dalībvalstī, kur tas tiek 
reklamēts, izplatīts vai pārdots.
2. Ieguldījumu produktu izveidotāji 
apstiprinājuma saņemšanai nosūta 
ieguldītājiem paredzētā dokumenta 
atjauninājumu, izklāstot būtiski svarīgas 
izmaiņas, kā definējusi EVTI, 
kompetentajai iestādei, kura regulē šo 
produktu dalībvalstī, kur tas tiek 
reklamēts, izplatīts vai pārdots.
3. Kompetentās iestādes apstiprinājums 
produkta izveidotāju neatbrīvo no 
atbildības par maldinošu, neprecīzu vai 
neatbilstošu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 569
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Pamatinformācijas dokumenta atbilstība 

šīs regulas II nodaļas noteikumiem
Kompetentā iestāde nodrošina, ka 
ieguldījumu produkta izveidotāji ievieš 
metodes, ar kurām panāk 
pamatinformācijas dokumenta satura 
atbilstību šīs regulas II nodaļas 
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noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Ja kompetentajai iestādei būtu jāapstiprina katrs pamatinformācijas dokuments un tā katra 
pārskatītā redakcija, tam būtu vajadzīgas laikietilpīgas un dārgas administratīvās 
procedūras. Tāpēc ir ieteicams kompetentajai iestādei dot uzdevumu pārliecināties, ka 
ieguldījumu produktu izveidotāji ir ieviesuši pareizas metodes, lai nodrošinātu 
pamatinformācijas dokumenta satura atbilstību šai regulai.

Grozījums Nr. 570
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
1. Persona, kas ir atbildīga par 
pamatinformācijas dokumenta 
sagatavošanu, nosūta kompetentajai 
iestādei pamatinformācijas dokumentu un 
jebkādus grozījumus tajā. Kompetentā 
iestāde var pieprasīt izdarīt izmaiņas 
pamatinformācijas dokumentā 
10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas. 
2. Pamatinformācijas dokumenta būtiskos 
elementus regulāri aktualizē.

Or. en

Grozījums Nr. 571
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
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Ieguldījumu produktu izveidotāji un 
personas, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, nosūta ieguldījumu produkta 
pamatinformācijas dokumentu tās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kur 
ieguldījumu produkts tiek reklamēts, 
izplatīts vai pārdots.
Kompetentā iestāde pirms ieguldījumu 
produkta reklamēšanas, izplatīšanas vai 
pārdošanas nodrošina, ka ieguldījumu 
uzņēmumi izstrādā nepieciešamos 
procesuālos pasākumus, ar kuriem 
nodrošina pamatinformācijas dokumenta 
satura atbilstību šīs regulas II nodaļas 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Pamatinformācijas dokumenta atļauja, ko 

izsniedz kompetentās iestādes
1. Pēc pieprasījuma PRIP izveidotāji un 
personas, kas pārdod PRIP, nosūta 
ieguldījumu produkta pamatinformācijas 
dokumentu katras dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kur PRIP tiek 
reklamēts, izplatīts vai pārdots.
2. Kompetentā iestāde pirms ieguldījumu 
produkta reklamēšanas, izplatīšanas vai 
pārdošanas nodrošina, ka ieguldījumu 
uzņēmumi izstrādā procedūras, ar kurām 
panāk pamatinformācijas dokumenta 
satura atbilstību šīs regulas II nodaļas 
noteikumiem.

Or. en
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Pamatojums

Priekšlikums, ka uzraudzības iestādēm zināmā veidā ir iepriekš jāapstiprina visi 
pamatinformācijas dokumenti, praktiski nav īstenojams dokumentu apjoma dēļ, kurus 
sagatavotu izveidotāji.  Tas neizbēgami kavētu jaunu produktu ieviešanu. Turklāt palielinātie 
resursi, kas būtu vajadzīgi regulatoriem prasību izpildei (viņiem varētu būt nepieciešams 
pārbaudīt pamatinformācijas dokumentu un salīdzināt to ar citiem dokumentiem un datiem), 
paaugstinātu regulas īstenošanas izmaksas, kuras galu galā būtu jāsedz ieguldītājam.

Grozījums Nr. 573
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
13.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.b pants
Nodevu un izmaksu norāde

Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, papildus pamatinformācijas 
dokumentam atsevišķā dokumentā sniedz 
šādu informāciju:
1. Kumulatīvā veidā norāda visas 
nodevas, kas minētas 8. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā. Tās netiek pārklasificētas 
kā ieguldījuma daļa, ja parādās 
ieguldījuma zemākā slānī.
2. Maksas par ieguldījumu konsultācijām 
nepamatojas uz vienotu procentu likmi, ja 
vien ar ieguldītāju nav bijusi iepriekšēja 
vienošanās. Ja vienojas par vienotu 
procentu likmi, persona, kas pārdod 
ieguldījumu produktu, sniedz vispusīgu 
norādi par to, ko tas nozīmēs ieguldījuma 
termiņa laikā vai ieguldītāja pieprasītā 
perioda laikā. 
3. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu vai sniedz konsultācijas 
ieguldītājam, sniedz ieguldītājam sīku 
pārskatu par ieteikumu sagatavošanai 
patērēto laiku, un to norāda minūtēs vai 
stundās, attiecībā pret kurām noteikta 
stundas tarifa likme (ja vien nav 
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vienošanās par vienotu procentu likmi, kā 
minēts 2. punktā).
4. Ja piemēro stundas tarifa likmi, kopējā 
summa, ko iekasē par konsultāciju 
sniegšanu, nepārsniedz [EUR 200].

Or. en

Grozījums Nr. 574
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
II.a iedaļa, 13.a, 13.b, 13.c pants (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II a NODAĻA
INTERVENCE ATTIECĪBĀ UZ 

PRODUKTIEM
13.a pants

EUI pilnvaras iejaukties
1. Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010, Regulas (ES) 
Nr. 1094/2010 vai Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 9. panta 2. punktu, EUI 
uzrauga ieguldījumu produktus vai 
finanšu instrumentus, kurus reklamē, 
izplata vai pārdod Savienībā. EUI 
sadarbībā ar kompetentajām iestādēm var 
veikt jaunu ieguldījumu produktu vai 
finanšu instrumentu izpēti pirms to 
reklamēšanas, izplatīšanas vai pārdošanas 
Savienībā.
2. Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010, Regulas (ES) 
Nr. 1094/2010 vai Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 9. panta 5. punktu un ja 
pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka 
apstākļi atbilst šā panta 3. un 4. punkta 
nosacījumiem, EUI drīkst Savienībā uz 
laiku aizliegt vai ierobežot ieguldījumu 
produktu vai finanšu instrumentu 
reklamēšanu, izplatīšanu vai pārdošanu.
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Aizliegumu vai ierobežojumu var 
piemērot noteiktos apstākļos, vai uz tiem 
var attiekties EUI noteiktie izņēmumi.
3. EUI tikai tad pieņem lēmumu saskaņā 
ar šā panta 2. punktu, ja īstenojas visi šie 
nosacījumi:
(a) ieteiktā rīcība novērš ievērojamus 
draudus ieguldītāju aizsardzībai vai 
finanšu tirgu pareizai darbībai un 
integritātei, vai visas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitātei;
(b) Savienības tiesību aktu normatīvās 
prasības, ko piemēro attiecīgajam 
ieguldījumu produktam, finanšu 
instrumentam vai darbībai, nenovērš 
draudus;
(c) kompetentā iestāde vai kompetentās 
iestādes nav rīkojušās, lai novērstu 
draudus, vai iepriekšējā rīcība nav 
pietiekami risinājusi draudu problēmu.
Ja īstenojas šā punkta pirmajā daļā 
norādītie apstākļi, EUI var piemērot 
2. punktā minēto aizliegumu vai
ierobežojumu.
4. Rīkojoties atbilstīgi šim pantam, EUI 
ņem vērā, lai:
(a) nebūtu negatīvas ietekmes uz finanšu
tirgu efektivitāti vai ieguldītājiem, kas 
būtu nesamērīga ar ieguvumiem no šādas 
rīcības, kā arī
(b) tas neradītu regulējuma arbitrāžas 
risku.
Ja kompetentā iestāde vai kompetentās 
iestādes ir veikušas kādu pasākumu 
atbilstīgi 13.b pantam, EUI drīkst pieņemt 
kādu no 2. punktā minētajiem 
pasākumiem, nepublicējot 13.c pantā 
paredzēto atzinumu.
5. Pirms lēmuma pieņemšanas par rīcību 
atbilstīgi šim pantam EUI informē 
kompetentās iestādes par rīcību, ko tā 
iesaka.
6. Pirms lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 
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2. punktu EUI paziņo par nodomu aizliegt 
vai ierobežot ieguldījumu produktu vai 
finanšu instrumentu, ja noteiktā termiņā 
netiek veiktas konkrētas izmaiņas šā 
ieguldījumu produkta vai finanšu 
instrumenta pazīmēs.
7. EUI savā tīmekļa vietnē publicē 
paziņojumu par lēmumu rīkoties atbilstīgi 
šim pantam. Paziņojumā norāda sīku 
informāciju par aizliegumu vai 
ierobežojumu un norāda laiku pēc 
paziņojuma publicēšanas, no kura šie 
pasākumi stājas spēkā. Aizliegums vai 
ierobežojums attiecas tikai uz rīcību, kas 
tiek veikta pēc pasākuma stāšanās spēkā.
8. Attiecīgā EUI ar pienācīgu regularitāti 
un vismaz reizi trijos mēnešos pārskata 
atbilstīgi 2. punktam piemēroto 
aizliegumu vai ierobežojumu. Ja 
aizliegums vai ierobežojums nav atjaunots 
pēc tam, kad pagājis triju mēnešu 
laikposms, tas automātiski zaudē spēku.
9. EUI rīcība saskaņā ar šo pantu ir 
pārāka par jebkuru agrāku rīcību, ko 
veikusi kompetentā iestāde.
10. Komisija pieņem deleģētos aktus 
atbilstīgi 23. pantam, lai noteiktu 
kritērijus un faktorus, kas EUI jāņem 
vērā, nosakot, kad rodas draudi 
ieguldītāju aizsardzībai vai finanšu tirgu 
pareizai darbībai un integritātei un 
Savienības finanšu sistēmas kopumā vai 
tās daļas stabilitātei atbilstīgi šā panta 
2. punkta a) apakšpunktam. Ar šiem 
deleģētajiem aktiem nodrošina to, ka EUI 
attiecīgā gadījumā var rīkoties 
piesardzības nolūkos un tai pirms 
pasākumu veikšanas nav jānogaida, līdz 
ieguldījumu produkts vai finanšu 
instruments tiek reklamēts, izplatīts vai 
pārdots, vai ir uzsākts noteikts darbības 
veids vai prakse.

13.b pants
Kompetento iestāžu intervence attiecībā 

uz produktiem
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1. Kompetentās iestādes uzrauga 
ieguldījumu vai finanšu produktus, kurus 
reklamē, izplata vai pārdod attiecīgajā 
dalībvalstī vai no tās, un tās var veikt 
jaunu ieguldījumu produktu vai finanšu 
instrumentu izpēti, pirms tos reklamē, 
izplata vai pārdod attiecīgajā dalībvalstī 
vai no tās.
2. Kompetentā iestāde dalībvalstī vai no 
tās var aizliegt vai ierobežot:
(a) ieguldījumu produktu vai finanšu 
instrumentu reklamēšanu, izplatīšanu vai 
pārdošanu;
(b) finanšu darbības veidu vai praksi.
3. Kompetentā iestāde var rīkoties, kā 
minēts 2. punktā, ja tai ir pamatots 
pierādījums, ka:
(a) ieguldījumu produkts, finanšu 
instruments vai darbība vai prakse rada 
ievērojamas bažas par ieguldītāju 
aizsardzību vai rada nopietnus draudus 
finanšu tirgu pareizai darbībai un 
integritātei, vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitātei vienā vai vairākās 
dalībvalstīs, tostarp veicot ar ieguldījumu 
produktu vai finanšu instrumentu saistītu 
tirdzniecību un izplatīšanu, atlīdzību vai 
pamudinājumu;
(b) atvasinātais produkts negatīvi ietekmē 
cenu veidošanas mehānismu tam pamatā 
esošā tirgū;
(c) Savienības tiesību aktu normatīvās 
prasības, ko piemēro ieguldījumu 
produktam, finanšu instrumentam vai 
darbībai vai praksei, pilnībā nenovērš 
a) apakšpunktā minētos riskus, un 
jautājumu nevarētu labāk risināt ar 
uzlabotu uzraudzību vai stingrākām 
prasībām;
(d) rīcība ir samērīga, ņemot vērā 
identificēto risku veidu, attiecīgo 
ieguldītāju vai tirgus dalībnieku 
ietekmēšanas līmeni un iespējamo rīcības 
efektu attiecībā uz ieguldītājiem un tirgus 
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dalībniekiem, kuriem pieder, kuri izmanto 
vai gūst labumu no finanšu instrumenta 
vai darbības;
(e) kompetentā iestāde ir pienācīgi 
apspriedusies ar kompetentajām iestādēm 
citās dalībvalstīs, kuras šī rīcība varētu 
ievērojami ietekmēt; kā arī
(f) rīcībai nav diskriminējoša ietekme uz 
pakalpojumiem vai darbībām, kas tiek 
nodrošinātas no citas dalībvalsts.
Ja īstenojas šā punkta pirmajā daļā 
norādītie apstākļi, kompetentā iestāde var 
piemērot aizliegumu vai ierobežojumu, 
pirms ieguldījumu produktu vai finanšu 
instrumentu tirgo, izplata vai pārdod 
klientiem dalībvalstī vai no dalībvalsts.
Aizliegumu vai ierobežojumu var 
piemērot noteiktos apstākļos, vai uz tiem 
var attiekties kompetentas iestādes 
noteiktie izņēmumi.
4. Pirms aizlieguma vai ierobežojuma 
piemērošanas saskaņā ar 2. punktu 
kompetentā iestāde paziņo par nodomu 
aizliegt vai ierobežot ieguldījumu 
produktu vai finanšu instrumentu, ja vien 
noteiktā termiņā netiek veiktas konkrētas 
izmaiņas šā ieguldījumu produkta vai 
finanšu instrumenta iezīmēs.
5. Kompetentā iestāde nepiemēro 
aizliegumu vai ierobežojumu atbilstoši 
šim pantam, ja vismaz mēnesi pirms tā 
rīkojas, tā nav rakstiski vai kādā citā 
veidā, par ko vienojušās iestādes, 
detalizēti paziņojusi visām citām 
iesaistītajām kompetentajām iestādēm un 
EUI:
(a) finanšu instrumentu vai darbību vai 
praksi, uz kuru ieteiktā rīcība attiecas;
(b) precīzu ieteikto aizliegumu vai 
ierobežojumu veidu un kad tam paredzēts 
stāties spēkā; kā arī
(c) pierādījumus, uz kuru pamata ir 
pamatots tās lēmums un kuros pierāda, ka 
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ir spēkā visi 3. punkta nosacījumi.
6. Ja laiks, kas nepieciešams, lai 
apspriestos saskaņā ar 3. punkta 
e) apakšpunktu un viena mēneša termiņš, 
kas paredzēts 5. punktā, var radīt 
neatgriezenisku kaitējumu patērētājiem, 
kompetentā iestāde var uz laiku, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus, veikt pagaidu 
pasākumus saskaņā ar šo pantu. Šādā 
gadījumā kompetentā iestāde par 
veiktajiem pasākumiem nekavējoties 
informē visas pārējās iestādes un EUI.
7. Kompetentā iestāde savā tīmekļa vietnē 
publicē paziņojumu par lēmumu piemērot 
2. punktā minētos aizliegumus vai 
ierobežojumus. Paziņojumā norāda 
detalizētu informāciju par aizliegumu vai 
ierobežojumu, laiku pēc paziņojuma 
publicēšanas, no kura pasākumi stāsies 
spēkā, un pierādījumus, kuri apstiprina 
katru no 1. punkta nosacījumiem. 
Aizliegumu vai ierobežojumu piemēro 
tikai darbībām, kas tiek veiktas pēc 
paziņojuma publicēšanas.
8. Kompetentā iestāde var atsaukt 
aizliegumu vai ierobežojumu, ja 3. punkta 
nosacījumus vairs nepiemēro.
9. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
23. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai noteiktu kritērijus un faktorus, kas 
kompetentajām iestādēm jāņem vērā, 
nosakot, kad rodas draudi ieguldītāju 
aizsardzībai vai finanšu tirgu pareizai 
darbībai un integritātei, vai Savienības 
finanšu sistēmai kopumā vai tās daļai 
atbilstīgi šā panta 3. punkta 
a) apakšpunktam.

13.c pants
EUI koordinējošā loma

1. EUI ir veicinoša un koordinējoša loma 
saistībā ar pasākumiem, ko atbilstīgi 
13.b pantam veic kompetentās iestādes. Jo 
īpaši EUI nodrošina, ka kompetentās 
iestādes rīcība ir pamatota un samērīga 
un ka attiecīgā gadījumā kompetentās 
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iestādes izmanto konsekventu pieeju.
2. Pēc tam, kad atbilstīgi 13.b pantam ir 
saņemts paziņojums par pasākumu, ko 
piemēro saskaņā ar minēto pantu, EUI 
pieņem atzinumu par to, vai tā uzskata, ka 
aizliegums vai ierobežojums ir pamatots 
un samērīgs. Ja EUI uzskata, ka citas 
kompetentās iestādes pieņemtais 
pasākums ir nepieciešams riska 
novēršanai, tā to norāda savā atzinumā. 
Atzinumu publicē EUI tīmekļa vietnē.
3. Ja kompetentā iestāde iesaka pieņemt 
vai pieņem pasākumu pretēji EUI 
atbilstīgi 2. punktam pieņemtajam 
atzinumam, vai atsakās veikt pasākumu 
pretēji EUI atzinumam, tā nekavējoties 
publicē savā tīmekļa vietnē paziņojumu, 
pilnībā skaidrojot savas rīcības iemeslus.

Or. en

Pamatojums

PIEZĪME: šis grozījums ir tikai nedaudz izmainīts grozījums Nr. 44, kuru ieviesa ziņojuma 
projektā. Konkrētāk, svītroti vārdi "piesardzības nolūkos" 13.a panta 3.punktā un 13.b panta 
3. punktā.

Grozījums Nr. 575
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
II.a iedaļa, 13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II a NODAĻA
AR PRIVĀTO IEGULDĪJUMU 
PRODUKTU IEGULDĪJUMU 

POLITIKU SAISTĪTI  PIENĀKUMI
13.a pants

Atbilstīgie aktīvi
1. Ieguldījumu produktu ieguldījumos, kā 
definēts šīs regulas 4. pantā, ir vienīgi 
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ietverts viens vai vairāki šādi instrumenti:
(a) pārvedami vērtspapīri, kā definēts 
Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta 
n) apakšpunktā, izņemot finanšu 
instrumentus, kuri ir balstīti uz vai saistīti 
ar tādu citu aktīvu darbības rezultātiem, 
kuri var atšķirties no aktīviem, kas minēti 
Direktīvas 85/611/EEK 19.  panta 
1. punktā;
(b) naudas tirgus instrumenti saskaņā ar 
Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta 
o) apakšpunktu;
(c) nesen emitēti pārvedami vērtspapīri, 
kā noteikts Direktīvas 2009/65/EK 
50. panta 1. punkta d) apakšpunktā;
(d) pārvedamu vērtspapīru kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) vai citu 
kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
sertifikāti, kuri ir apstiprināti kā atbilstīgi 
aktīvi saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 
50. panta 1. punkta e) apakšpunktu;.
(e) noguldījumi kredītiestādēs, kā 
izklāstīts Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 
1. punkta f) apakšpunktā;
(f) atvasināti finanšu instrumenti, tostarp 
līdzvērtīgi skaidras naudas norēķinu 
instrumenti, ko tirgo regulētajā tirgū, kā 
definēts Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 
1. punkta  a), b) un c) apakšpunktā, vai 
atvasināti ārpusbiržas finanšu instrumenti 
(ārpusbiržas atvasinājumi), ja:
i) pakārtotos atvasinājumus veido 
instrumenti, uz ko attiecas šis punkts, 
finanšu indeksi, kuru bāzes 
komponentiem jābūt atbilstīgajiem 
aktīviem, procentu likmes, valūtas maiņas 
likmes vai valūtas; kā arī
ii) atvasinātā instrumenta veids ir 
atbilstīgs, kā definēts 13.c pantā; kā arī
iii) darījumu partneri darījumos ar 
ārpusbiržas atvasinājumiem ir 
institūcijas, kurām piemēro prudenciālo 
uzraudzību un kuras ietilpst produkta 
izveidotāja piederības dalībvalsts 
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kompetento iestāžu apstiprinātajās 
kategorijās; kā arī
iv) ārpusbiržas atvasinājumus katru dienu 
pakļauj ticamam un pamatotam 
vērtējumam un tos, likvidētus vai slēgtus 
ar kompensējoša darījuma palīdzību, 
katrā laikā var pārdot par vidējo cenu.
2. Tomēr ieguldījumu produkti, kurus 
pārdod privātajiem ieguldītājiem:
(a) netiek tieši vai netieši ieguldīti 
lauksaimniecības preču atvasinātajos 
instrumentos;
(b) netiek iesaistīti nenodrošinātā 
tirdzniecībā ar pārvedamiem 
vērtspapīriem, naudas tirgus 
instrumentiem vai citiem atbilstīgiem 
1. punkta d) apakšpunktā minētajiem 
finanšu instrumentiem;
3. Finanšu indeksiem, kurus ir atļauts 
atdarināt ar fondu ieguldījumu politiku 
vai ar ieguldījumu fondiem piesaistītu 
apdrošināšanas līgumu vai izmantot kā 
atvasināto instrumentu bāzi un kuri 
atsaucas uz vai saistīti ar ieguldījumu 
produktiem, ir jāatbilst šādām prasībām, 
kas pamatojas uz ieguldījumu produkta 
izveidotāja piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes apstiprinājumu:
(a) indeksa sastāvs ir pietiekami 
daudzveidīgs; 
(b) indekss ir adekvāts attiecīgā tirgus 
standarts; kā arī
(c) tas ir atbilstoši publicēts.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ierobežo to standartizēto ieguldījumu produktu ieguldījumus, kurus pārdod 
privātajiem ieguldītājiem, sniedzot atbilstīgo aktīvu sarakstu, kuri ir salīdzināmi ar aktīviem, 
kas definēti (PVKIU) Direktīvas 2009/65/EK 50. pantā, un nodrošina, ka šos ierobežojumus 
nevar apiet, izmantojot netiešus darījumus. 
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Grozījums Nr. 576
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
II.a iedaļa, 13.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.b pants
Riska pārvaldība

1. Ieguldījumu produkta izveidotājs 
izmanto riska pārvaldības procesu, ar ko 
jebkurā laikā ir iespējams uzraudzīt un 
noteikt ieguldījumu produkta riska 
profilu.
Tas izmanto ārpusbiržas instrumentu 
vērtības precīza un neatkarīga 
novērtējuma procesu.
Tas regulāri sazinās ar piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm 
attiecībā uz atvasināto instrumentu 
veidiem, ar tiem saistītajiem riskiem, 
kvantitatīvajiem limitiem un metodēm, 
kuras izvēlas to risku novērtēšanai, kas 
saistīti ar atvasināto instrumentu 
darījumiem attiecībā uz katru produktu.
2. Ieguldījumu produkta izveidotājs
nodrošina, ka ieguldījumu produkta 
vispārīgie riska darījumi attiecībā uz 
atvasinātajiem instrumentiem nepārsniedz 
ieguldījumu produkta kopējo vērtību.
Riska darījumus aprēķina, ņemot vērā 
pakārtoto aktīvu pašreizējo vērtību, 
darījuma partnera risku, turpmākas tirgus 
svārstības un iespējami pieejamo laiku 
pozīciju likvidācijai.
Ja pārvedamie vērtspapīri vai naudas 
tirgus instrumenti ietver atvasinātu 
instrumentu, atvasināto instrumentu ņem 
vērā, izpildot šā panta prasības.
3. Ieguldījumu produkta absolūtā riskam 
pakļautā vērtība pārdošanas dienā un 
brīdī nevar būt lielāka par 20 % tā 
nosacītās vērtības.
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Riskam pakļauto vērtību aprēķina 
saskaņā ar šādiem parametriem:
(a) 99 % vienpusējas ticamības intervālu;
(b) turēšanas periodu, kas līdzvērtīgs
vienam mēnesim (20 darbdienām); kā arī
(c) efektīvu riska faktoru novērošanas 
periodu (vēsturi) vismaz trīs gadus 
(750 darbdienas), ja vien nav pamatots 
īsāks novērošanas periods saistībā ar 
ievērojamu cenu svārstīguma 
pastiprināšanos (piem., ārkārtēju tirgus 
apstākļu dēļ).
4. Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde 
(EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde (EVTI) izstrādā regulatīvos 
standartus, kuros izklāstītas:
(a) pamatnostādnes par privātajiem 
ieguldītājiem pārdodamo ieguldījumu 
produktu riska mērīšanu un vispārīgo 
riska darījumu aprēķināšanu;
(b) pamatnostādnes par finanšu 
indeksiem;
Eiropas uzraudzības iestādes iesniedz šos 
regulatīvo tehnisko standartu projektus 
Komisijai līdz […].
Komisija ir pilnvarota pieņemt regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 10.–14. pantā, Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 10.–14. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāierobežo vispārējie riska darījumi ar ieguldījumu produktiem, ko pārdod privātajiem 
ieguldītājiem, lai netieši ierobežotu produktu aizņemto līdzekļu īpatsvaru un nodrošinātu, ka 
riska līmenis ir piemērots.
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Grozījums Nr. 577
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
II.a iedaļa, 13.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.c pants
Atvasināto instrumentu izmantošana

1. Turpmāk minētie atvasinātie finanšu 
instrumenti, tostarp līdzvērtīgi skaidras 
naudas norēķinu instrumenti, 
ko tirgo regulētajā tirgū, kā definēts 
Direktīvas 2009/65/EK 50. panta a), b) un 
c) apakšpunktā, vai atvasināti ārpusbiržas 
finanšu instrumenti (ārpusbiržas 
atvasinājumi) ir atbilstīgi, lai tos 
izmantotu ieguldījumu produktos, kurus 
pārdod privātajiem ieguldītājiem:
(a) parastie mijmaiņas līgumi, parastie 
nākotnes līgumi un standartizētie 
nākotnes līgumi;
(b) parastie iespējas līgumi;
(c) vienkāršie barjeras iespējas līgumi un 
binārie iespējas līgumi ar nosacījumu, ka
i) katra binārā iespējas līguma 
pieņēmuma summa, tostarp binārās 
iespējas, kas piemīt citiem atvasinātajiem 
instrumentiem vai aizvietotas ar 
parastajiem instrumentiem, kuru digitālā 
atdeve negatīvi ietekmētu ieguldījumu 
produkta peļņu, ir zemāka par 10 % no 
ieguldījumu produkta pieņēmuma 
summas; kā arī
ii) visu bināro iespēju līgumu pieņēmuma 
summa, tostarp binārās iespējas, kas 
piemīt citiem atvasinātajiem 
instrumentiem vai aizvietotas ar 
parastajiem instrumentiem, kuru digitālā 
atdeve negatīgi ietekmētu ieguldījumu 
produkta peļņu, ir zemāka par 20 % no 
ieguldījumu produkta pieņēmuma 
summas; kā arī
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iii) barjeras iespējas līguma pakārtotie 
aktīvi ir identiski iespējas līguma 
pakārtotajiem aktīviem;
(d) vidējās cenas iespējas līgumi;
(e) iespējas līgumi ar atliktu izpildes cenas 
noteikšanu un iespējas līgumi ar atliktu 
norēķinu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie ierobežojumi ir saskanīgi ar EVTI pamatnostādnēm attiecībā uz PVKIU fondiem. 
Atvasināto instrumentu izmantošana būtu jāierobežo līdz vienkāršiem atvasinātiem 
instrumentiem, lai mazinātu pārmērīgo sarežģītību ieguldījumu produktu struktūrā.

Grozījums Nr. 578
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
II.a iedaļa, 13.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.d pants
Noteikumi par ienesīgumu

1. Ieguldījumu produkta ienesīgumā:
(a) neietver mehānismus, gadījumus vai 
aktīvu grupas, kas rada nepareizas 
interpretācijas risku;
(b) nav atkarīgi no tādu situāciju 
esamības, kas ir nepierastas 
neprofesionāliem ieguldītājiem, 
piemēram, saistībā ar finanšu iestādes 
kapitāla prasību līmeni;
(c) neietver kompleksas iezīmes, kas rada 
iespēju izmantot ieguldītāju uzvedības 
kļūdas.
2. Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde 
(EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde (EVTI) izstrādā pamatnostādnes, 
ar kurām nodrošina turpmākus 
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norādījumus attiecībā uz šā panta 
1. punktā minētajiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt, ka privātajiem ieguldītājiem netiek pārdoti ieguldījumu produkti, kuru 
riska un ienesīguma profilā ir daudzi sarežģīti mehānismi, kas rada pārprašanas risku, kā arī 
tādi ieguldījumu produkti, kuriem raksturīgas nelabvēlīgas „paketes” iezīmes, tāpēc ka tie 
rada ievērojamu nepareizas pārdošanas risku.

Grozījums Nr. 579
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu produkta izveidotājs izveido 
atbilstīgas procedūras un kārtību, kas 
nodrošina to, ka privātie ieguldītāji, kas ir 
iesnieguši sūdzību saistībā ar 
pamatinformācijas dokumentu, saņem 
atbildi pēc būtības laikus un pienācīgā 
veidā.

Ieguldījumu produkta izveidotājs un 
persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, izveido atbilstīgas procedūras un 
kārtību, kas nodrošina to, ka privātie 
ieguldītāji, kas ir iesnieguši sūdzību 
saistībā ar pamatinformācijas dokumentu 
vai pamatinformācijas dokumenta 
pielikumu, saņem atbildi pēc būtības laikus 
un pienācīgā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 580
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu produkta izveidotājs izveido 
atbilstīgas procedūras un kārtību, kas 
nodrošina to, ka privātie ieguldītāji, kas ir 
iesnieguši sūdzību saistībā ar 

Ieguldījumu produkta izveidotājs un 
persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, izveido atbilstīgas procedūras un 
kārtību, kas nodrošina to, ka:
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pamatinformācijas dokumentu, saņem 
atbildi pēc būtības laikus un pienācīgā 
veidā.

i) privātajiem ieguldītājiem ir efektīvs 
līdzeklis sūdzības iesniegšanai par 
ieguldījumu produkta izveidotāju;
ii) privātie ieguldītāji, kas ir iesnieguši 
sūdzību saistībā ar pamatinformācijas 
dokumentu, saņem atbildi pēc būtības 
laikus un pienācīgā veidā; kā arī
iii) privātajiem ieguldītājiem ir pieejamas 
arī efektīvas tiesiskās aizsardzības 
procedūras pārrobežu strīdu gadījumā, jo 
īpaši ja ieguldījumu produkta izveidotājs 
atrodas citā dalībvalstī vai trešā valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 581
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu produkta izveidotājs izveido 
atbilstīgas procedūras un kārtību, kas 
nodrošina to, ka privātie ieguldītāji, kas ir 
iesnieguši sūdzību saistībā ar 
pamatinformācijas dokumentu, saņem 
atbildi pēc būtības laikus un pienācīgā 
veidā.

Ieguldījumu produkta izveidotājs un 
izplatītājs izveido atbilstīgas procedūras un 
ikdienas darba kārtību, kas nodrošina to, 
ka:

(1) privātajiem ieguldītājiem ir efektīvs 
līdzeklis sūdzības iesniegšanai par 
ieguldījumu produkta izveidotāju, proti, 
pārsūdzības procedūra;
(2) privātie ieguldītāji, kas ir iesnieguši 
sūdzību saistībā ar pamatinformācijas 
dokumentu, saņem atbildi pēc būtības 
laikus un pienācīgā veidā; kā arī

(3) privātajiem ieguldītājiem ir pieejamas 
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arī efektīvas tiesiskās aizsardzības 
procedūras pārrobežu strīdu gadījumā;
jo īpaši ja ieguldījumu produkta 
izveidotājs atrodas citā dalībvalstī vai 
trešā valstī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir balstīts uz Eiropas Centrālās bankas priekšlikumu. Tā kā privātajiem 
ieguldītājiem ir tieši kontakti ar izplatītājiem, nevis produktu izveidotājiem, arī izplatītājiem 
būtu jāļauj klientiem uzsākt pārsūdzības procedūru. Šai procedūrai būtu arī jābūt efektīvai 
pārrobežu strīdu gadījumā, jo īpaši ja ieguldījumu produkta izveidotājs atrodas citā 
dalībvalstī vai trešā valstī.

Grozījums Nr. 582
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu produkta izveidotājs izveido 
atbilstīgas procedūras un kārtību, kas 
nodrošina to, ka privātie ieguldītāji, kas ir 
iesnieguši sūdzību saistībā ar 
pamatinformācijas dokumentu, saņem 
atbildi pēc būtības laikus un pienācīgā 
veidā.

Ieguldījumu produkta izveidotājs un 
izplatītājs izveido atbilstīgas procedūras un 
kārtību, kas nodrošina to, ka: i) privātajiem 
ieguldītājiem ir efektīvs līdzeklis sūdzības 
iesniegšanai par ieguldījumu produkta 
izveidotāju, proti, pārsūdzības procedūras 
ierosināšana; ii) privātie ieguldītāji, kas ir 
iesnieguši sūdzību saistībā ar 
pamatinformācijas dokumentu, saņem 
atbildi pēc būtības laikus un pienācīgā 
veidā; kā arī iii) privātajiem ieguldītājiem 
ir pieejamas arī efektīvas tiesiskās 
aizsardzības procedūras pārrobežu strīdu 
gadījumā, jo īpaši ja ieguldījumu 
produkta izveidotājs atrodas citā 
dalībvalstī vai trešā valstī.

Or. en

Pamatojums

Tā kā izplatītājem ir tieši kontakti ar privātajiem ieguldītājiem, ieguldījumu produktu 
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izplatītājiem arī vajadzētu būt atbildīgiem par to, lai nodrošinātu, ka privātajiem 
ieguldītājiem ir efektīvs līdzeklis sūdzības iesniegšanai pret ieguldījumu produkta izveidotāju 
saistībā ar pamatinformācijas dokumentu un iespēja uzsākt pārsūdzības procedūru. Šīm 
procedūrām būtu arī jābūt efektīvām pārrobežu strīdu gadījumā, jo īpaši ja ieguldījumu 
produkta izveidotājs atrodas citā dalībvalstī vai trešā valstī.

Grozījums Nr. 583
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu produkta izveidotājs izveido 
atbilstīgas procedūras un kārtību, kas 
nodrošina to, ka privātie ieguldītāji, kas ir 
iesnieguši sūdzību saistībā ar 
pamatinformācijas dokumentu, saņem 
atbildi pēc būtības laikus un pienācīgā 
veidā.

Ieguldījumu produkta izveidotājs izveido 
atbilstīgas procedūras un kārtību, kas 
nodrošina to, ka privātie ieguldītāji, kas ir 
iesnieguši sūdzību saistībā ar 
pamatinformācijas dokumentu, saņem 
atbildi pēc būtības laikus un pienācīgā 
veidā, turklāt saskaņā ar direktīvu par 
alternatīvu strīdu izšķiršanu.

Or. en

Pamatojums

Nebūtu vajadzīgs dublēt darbu, ko jau veic saskaņā ar alternatīvas strīdu izšķiršanas 
mehānismu īstenošanu.

Grozījums Nr. 584
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants svītrots
1. Ja privātais ieguldītājs sāk alternatīvas 
strīdu izšķiršanas procedūru, kas noteikta 
valsts tiesību aktos, pret ieguldījumu 
produktu izveidotāju vai personu, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, saistībā ar 
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strīdu par šajā regulā noteiktajām 
tiesībām un pienākumiem, ieguldījumu 
produkta izveidotājs vai persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, piedalās 
minētajā procedūrā ar nosacījumu, ka tā 
atbilst šādām prasībām:
(a) procedūras rezultātā tiek pieņemti 
lēmumi, kas nav saistoši;
(b) noilguma termiņš, lai strīda 
risināšanai vērstos tiesā, tiek apturēts uz 
alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras 
norises laiku;
(c) prasības noilguma termiņš tiek 
apturēts uz šīs procedūras norises laiku;
(d) procedūra ir bez maksas vai par 
samērīgu samaksu, kā noteikts valsts 
tiesību aktos;
(e) elektroniskie līdzekļi nav vienīgie 
līdzekļi, ar kuru palīdzību puses var 
piekļūt procedūrai;
(f) izņēmuma vai steidzamas situācijas 
gadījumā ir iespējami pagaidu pasākumi.
2. Līdz [ierakstīt konkrētu datumu 6 
mēnešus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās/piemērošanas dienas] 
dalībvalstis paziņo Komisijai, kuras ir tās 
struktūras, kuru kompetencē ir veikt 
1. punktā minētās procedūras. Tās 
nekavējoties informē Komisiju par 
jebkādām turpmākām izmaiņām attiecībā 
uz minētajām struktūrām.
3. Struktūras, kuru kompetencē ir veikt 
1. punktā minētās procedūras, sadarbojas 
cita ar citu attiecībā uz pārrobežu strīdu, 
kas radušies saistībā ar šo regulu, 
izšķiršanu.

Or. en

Pamatojums

Jautājums par alternatīvu strīdu izšķiršanu ir svarīgs, taču, lai nodrošinātu konsekvenci, tas 
būtu jārisina direktīvā par alternatīvu strīdu izšķiršanu, nevis šajā regulā.
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Grozījums Nr. 585
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja privātais ieguldītājs sāk alternatīvas 
strīdu izšķiršanas procedūru, kas noteikta 
valsts tiesību aktos, pret ieguldījumu 
produktu izveidotāju vai personu, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, saistībā ar 
strīdu par šajā regulā noteiktajām 
tiesībām un pienākumiem, ieguldījumu 
produkta izveidotājs vai persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, piedalās 
minētajā procedūrā ar nosacījumu, ka tā 
atbilst šādām prasībām:

svītrots

(a) procedūras rezultātā tiek pieņemti 
lēmumi, kas nav saistoši;
(b) noilguma termiņš, lai strīda 
risināšanai vērstos tiesā, tiek apturēts uz 
alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras 
norises laiku;
(c) prasības noilguma termiņš tiek 
apturēts uz šīs procedūras norises laiku;
(d) procedūra ir bez maksas vai par 
samērīgu samaksu, kā noteikts valsts 
tiesību aktos;
(e) elektroniskie līdzekļi nav vienīgie 
līdzekļi, ar kuru palīdzību puses var 
piekļūt procedūrai;
(f) izņēmuma vai steidzamas situācijas 
gadījumā ir iespējami pagaidu pasākumi.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz strīdu risināšanu ir ļoti atšķirīgi, tāpēc ir gandrīz 
neiespējami tos harmonizēt un izveidot vienotus noteikumus. Šo tiesību aktu atšķirību dēļ nav
iespējams izstrādāt kopējus noteikumus attiecībā uz alternatīvu strīdu izšķiršanu ES līmenī. 
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Šim jautājumam vajadzētu būt dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 586
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja privātais ieguldītājs sāk alternatīvas 
strīdu izšķiršanas procedūru, kas noteikta 
valsts tiesību aktos, pret ieguldījumu 
produktu izveidotāju vai personu, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, saistībā ar 
strīdu par šajā regulā noteiktajām tiesībām 
un pienākumiem, ieguldījumu produkta 
izveidotājs vai persona, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, piedalās minētajā 
procedūrā ar nosacījumu, ka tā atbilst 
šādām prasībām:

1. Ja privātais ieguldītājs sāk alternatīvas 
strīdu izšķiršanas procedūru, kas noteikta 
valsts tiesību aktos, pret ieguldījumu 
produktu izveidotāju vai personu, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, saistībā ar 
strīdu par šajā regulā noteiktajām tiesībām 
un pienākumiem, ieguldījumu produkta 
izveidotājs vai persona, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, var piedalīties vai 
piedalās minētajā procedūrā saskaņā ar 
Direktīvā [...] par alternatīvu strīdu 
izšķiršanu paredzētajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 587
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja privātais ieguldītājs sāk alternatīvas 
strīdu izšķiršanas procedūru, kas noteikta 
valsts tiesību aktos, pret ieguldījumu 
produktu izveidotāju vai personu, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, saistībā ar 
strīdu par šajā regulā noteiktajām tiesībām 
un pienākumiem, ieguldījumu produkta
izveidotājs vai persona, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, piedalās minētajā 
procedūrā ar nosacījumu, ka tā atbilst 
šādām prasībām:

1. Atbilstīgi direktīvai par alternatīvu 
strīdu izšķiršanu (Nr. XXX) un regulai 
par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē 
(Nr. XXX) dalībvalstis nodrošina — ja 
privātais ieguldītājs sāk alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūru, kas noteikta valsts 
tiesību aktos, pret PRIP izveidotāju vai 
personu, kas pārdod PRIP, saistībā ar 
strīdu par šajā regulā noteiktajām tiesībām 
un pienākumiem, PRIP izveidotājs vai 
persona, kas pārdod PRIP, piedalās 
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minētajā procedūrā ar nosacījumu, ka tā 
atbilst šādām prasībām:

Or. en

Pamatojums

Alternatīvas strīdu izšķiršanas gadījumā šīs regulas vajadzībām saistoši ir Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvas par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un 
grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK noteikumi.

Grozījums Nr. 588
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja privātais ieguldītājs sāk alternatīvas 
strīdu izšķiršanas procedūru, kas noteikta 
valsts tiesību aktos, pret ieguldījumu 
produktu izveidotāju vai personu, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, saistībā ar 
strīdu par šajā regulā noteiktajām tiesībām 
un pienākumiem, ieguldījumu produkta 
izveidotājs vai persona, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, piedalās minētajā 
procedūrā ar nosacījumu, ka tā atbilst 
šādām prasībām:

1. Atbilstīgi direktīvai par patērētāju 
strīdu alternatīvu izšķiršanu 
[2011/0373(COD)] un regulai par 
patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē 
[2011/0374(COD)] dalībvalstis 
nodrošina — ja privātais ieguldītājs sāk 
alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūru, 
kas noteikta valsts tiesību aktos, pret 
ieguldījumu produktu izveidotāju vai 
personu, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, saistībā ar strīdu par šajā regulā 
noteiktajām tiesībām un pienākumiem, 
ieguldījumu produkta izveidotājs vai 
persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, piedalās minētajā procedūrā.

Or. en

Pamatojums

PRIP regulas noteikumiem nevajadzētu būt pretrunā ar alternatīvas strīdu izšķiršanas 
direktīvas noteikumiem, un, tā kā regula drīz stāsies spēkā, izdarīta atsauce uz to un svītroti 
uzskaitītie kritēriji, lai neradītu neskaidrību.
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Grozījums Nr. 589
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja privātais ieguldītājs sāk alternatīvas 
strīdu izšķiršanas procedūru, kas noteikta 
valsts tiesību aktos, pret ieguldījumu 
produktu izveidotāju vai personu, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, saistībā ar 
strīdu par šajā regulā noteiktajām tiesībām 
un pienākumiem, ieguldījumu produkta 
izveidotājs vai persona, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, piedalās minētajā 
procedūrā ar nosacījumu, ka tā atbilst 
šādām prasībām:

1. Ja privātais ieguldītājs sāk alternatīvas 
strīdu izšķiršanas procedūru, kas noteikta 
valsts tiesību aktos, pret ieguldījumu 
produktu izveidotāju vai personu, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, saistībā ar 
strīdu par šajā regulā noteiktajām tiesībām 
un pienākumiem, ieguldījumu produkta 
izveidotājs vai persona, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, var piedalīties
minētajā procedūrā ar nosacījumu, ka tā 
atbilst šādām prasībām:

Or. en

Grozījums Nr. 590
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja privātais ieguldītājs sāk alternatīvas 
strīdu izšķiršanas procedūru, kas noteikta 
valsts tiesību aktos, pret ieguldījumu 
produktu izveidotāju vai personu, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, saistībā ar 
strīdu par šajā regulā noteiktajām tiesībām 
un pienākumiem, ieguldījumu produkta 
izveidotājs vai persona, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, piedalās minētajā 
procedūrā ar nosacījumu, ka tā atbilst 
šādām prasībām:

1. Ja privātais ieguldītājs sāk alternatīvas 
strīdu izšķiršanas procedūru, kas noteikta 
valsts tiesību aktos, pret ieguldījumu 
produktu izveidotāju vai personu, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, saistībā ar 
strīdu par šajā regulā noteiktajām tiesībām 
un pienākumiem, ieguldījumu produkta 
izveidotājs vai persona, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, piedalās minētajā 
procedūrā.

Or. en
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Pamatojums

Ņemot vērā neseno vienošanos par alternatīvas strīdu izšķiršanas (ADR) direktīvas noteikumu 
minimālo harmonizēšanu, ar ko nosaka kritērijus ADR sistēmām ES, šajā direktīvā 
nevajadzētu noteikt atšķirīgus kritērijus.  ADR direktīvā, piemēram, tiek atstāts dalībvalstu 
ziņā izvērtēt, vai lēmumi ir saistoši, un nebūtu saskanīgi šajā regulā attiecīgajām sistēmām 
noteikt atšķirīgus kritērijus.

Grozījums Nr. 591
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) procedūras rezultātā tiek pieņemti 
lēmumi, kas nav saistoši;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 592
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) procedūras rezultātā tiek pieņemti 
lēmumi, kas nav saistoši;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 593
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) procedūras rezultātā tiek pieņemti 
lēmumi, kas nav saistoši;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 594
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) procedūras rezultātā tiek pieņemti 
lēmumi, kas nav saistoši;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apvienotajā Karalistē, Dānijā un Norvēģijā (EEZ) lēmumi ir saistoši nozarei, bet ne attiecībā 
uz patērētāju, un priekšlikums saskaņā ar a) apakšpunktu vājinās iedibinātās patērētāju 
tiesības šajās valstīs. Šā grozījuma pamatā ir BEUC priekšlikums.

Grozījums Nr. 595
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) procedūras rezultātā tiek pieņemti 
lēmumi, kas nav saistoši;

(a) procedūras rezultātā tiek pieņemti 
lēmumi, kas pēc skaidra pieprasījuma var 
būt saistoši attiecībā uz PRIP izveidotāju 
un privāto klientu;

Or. en
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Pamatojums

Alternatīvās strīdu izšķiršanas priekšrocība ir iespēja produkta izgatavotājam un privātajam 
klientam nodrošināt tiesības izmantot laiku un līdzekļus taupošu strīdu izšķiršanas sistēmu, 
kas turklāt vēl atslogo vispārējās jurisdikcijas tiesas. Tāpēc lemšanu par to vajadzētu atstāt 
dalībnieku ziņā.

Grozījums Nr. 596
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noilguma termiņš, lai strīda 
risināšanai vērstos tiesā, tiek apturēts uz 
alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras 
norises laiku;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 597
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noilguma termiņš, lai strīda 
risināšanai vērstos tiesā, tiek apturēts uz 
alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras 
norises laiku;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 598
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noilguma termiņš, lai strīda 
risināšanai vērstos tiesā, tiek apturēts uz 
alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras 
norises laiku;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 599
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) prasības noilguma termiņš tiek 
apturēts uz šīs procedūras norises laiku;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 600
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) prasības noilguma termiņš tiek 
apturēts uz šīs procedūras norises laiku;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 601
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) prasības noilguma termiņš tiek 
apturēts uz šīs procedūras norises laiku;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 602
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) procedūra ir bez maksas vai par 
samērīgu samaksu, kā noteikts valsts 
tiesību aktos;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 603
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) procedūra ir bez maksas vai par 
samērīgu samaksu, kā noteikts valsts 
tiesību aktos;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 604
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) procedūra ir bez maksas vai par 
samērīgu samaksu, kā noteikts valsts 
tiesību aktos;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 605
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) elektroniskie līdzekļi nav vienīgie 
līdzekļi, ar kuru palīdzību puses var 
piekļūt procedūrai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 606
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) elektroniskie līdzekļi nav vienīgie 
līdzekļi, ar kuru palīdzību puses var 
piekļūt procedūrai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 607
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) elektroniskie līdzekļi nav vienīgie 
līdzekļi, ar kuru palīdzību puses var 
piekļūt procedūrai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 608
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) izņēmuma vai steidzamas situācijas 
gadījumā ir iespējami pagaidu pasākumi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 609
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) izņēmuma vai steidzamas situācijas 
gadījumā ir iespējami pagaidu pasākumi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 610
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) izņēmuma vai steidzamas situācijas 
gadījumā ir iespējami pagaidu pasākumi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 611
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz [ierakstīt konkrētu datumu 6 
mēnešus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās/piemērošanas dienas] 
dalībvalstis paziņo Komisijai, kuras ir tās 
struktūras, kuru kompetencē ir veikt 
1. punktā minētās procedūras. Tās 
nekavējoties informē Komisiju par 
jebkādām turpmākām izmaiņām attiecībā 
uz minētajām struktūrām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 612
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pildot savas 19. pantā noteiktās 
pilnvaras, kompetentās iestādes cieši 
sadarbojas, lai nodrošinātu, ka 
administratīvajiem pasākumiem un 
sankcijām ir vēlamie rezultāti saskaņā ar 
šo regulu, un koordinē savas darbības, lai 
izvairītos no iespējamas dublēšanās un 
pārklāšanās, piemērojot administratīvos 

2. Kompetentajām iestādēm saskaņā ar 
dalībvalstu tiesību aktiem ir visas 
uzraudzības pilnvaras, tostarp 
izmeklēšanas pilnvaras, kuras tām ir 
nepieciešamas saskaņā ar šo regulu 
noteikto pienākumu izpildei.
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pasākumus un sankcijas pārrobežu 
gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, kādas pilnvaras var izmantot kompetentās iestādes, un saskaņot 
formulējumu ar FITD 2.

Grozījums Nr. 613
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pildot savas 19. pantā noteiktās 
pilnvaras, kompetentās iestādes cieši 
sadarbojas, lai nodrošinātu, ka 
administratīvajiem pasākumiem un 
sankcijām ir vēlamie rezultāti saskaņā ar 
šo regulu, un koordinē savas darbības, lai 
izvairītos no iespējamas dublēšanās un 
pārklāšanās, piemērojot administratīvos 
pasākumus un sankcijas pārrobežu 
gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 614
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Struktūras, kuru kompetencē ir veikt 
1. punktā minētās procedūras, sadarbojas 
cita ar citu attiecībā uz pārrobežu strīdu, 
kas radušies saistībā ar šo regulu, 
izšķiršanu.

svītrots



AM\926906LV.doc 141/172 PE504.398v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 615
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šis pants attiecas uz šādiem
pārkāpumiem:

1. Šis pants attiecas uz jebkuriem šās 
regulas pārkāpumiem.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams uzskaitīt iespējamos regulas pārkāpumus.

Grozījums Nr. 616
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šis pants attiecas uz šādiem 
pārkāpumiem:

1. Šis pants attiecas uz šādiem 
papildināmā sarakstā minētajiem 
pārkāpumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 617
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šis pants attiecas uz šādiem 1. Šis pants attiecas uz jebkuriem šās 
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pārkāpumiem: regulas pārkāpumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 618
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pamatinformācijas dokuments 
neatbilst 6. panta 1. līdz 3. punktam un 
7. pantam;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 619
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pamatinformācijas dokuments 
neatbilst 6. panta 1. līdz 3. punktam un 
7. pantam;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 620
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pamatinformācijas dokuments nesatur 
informāciju, kas noteikta 8. panta 1. un 

svītrots
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2. punktā, vai tas nav izklāstīts saskaņā ar 
8. panta 4. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 621
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pamatinformācijas dokuments nesatur 
informāciju, kas noteikta 8. panta 1. un 
2. punktā, vai tas nav izklāstīts saskaņā ar 
8. panta 4. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 622
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) reklāmas paziņojumā ir iekļauta 
informācija par ieguldījumu produktu, 
kas ir pretrunā informācijai 
pamatinformācijas dokumentā, pārkāpjot 
9. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 623
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) reklāmas paziņojumā ir iekļauta 
informācija par ieguldījumu produktu, 
kas ir pretrunā informācijai 
pamatinformācijas dokumentā, pārkāpjot 
9. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 624
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pamatinformācijas dokuments netiek 
pārskatīts un labots saskaņā ar 10. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 625
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pamatinformācijas dokuments netiek 
pārskatīts un labots saskaņā ar 10. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 626
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) pamatinformācijas dokuments nav 
nodrošināts laikus saskaņā ar 12. panta 
1. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 627
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) pamatinformācijas dokuments nav 
nodrošināts laikus saskaņā ar 12. panta 
1. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 628
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pamatinformācijas dokuments nav 
nodrošināts bez maksas saskaņā ar 
13. panta 1. punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 629
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pamatinformācijas dokuments nav 
nodrošināts bez maksas saskaņā ar 
13. panta 1. punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 630
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) rīkojums, kas aizliedz ieguldījumu 
produkta laišanu tirgū;

(a) rīkojums, kas aizliedz standartizēta 
privāto ieguldījumu produkta laišanu tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 631
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) rīkojums, kas aptur ieguldījumu 
produkta laišanu tirgū;

(b) rīkojums, kas aptur standartizēta 
privāto ieguldījumu produkta laišanu tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 632
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) brīdinājums, kas tiek publiskots un kurā 
ir identificēta atbildīgā persona un 
pārkāpuma būtība;

(c) brīdinājums, kas tiek publiskots un kurā 
ir identificēta atbildīgā juridiskā persona 
un pārkāpuma būtība;

Or. en

Grozījums Nr. 633
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) rīkojums par pamatinformācijas 
dokumenta jaunas versijas publicēšanu.

(d) rīkojums, kas aizliedz sniegt 
pamatinformācijas dokumentu, kas 
neatbilst 6., 7., 8. un 10. panta prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 634
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) finansiālās sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 635
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) naudas sodi.

Or. en

Grozījums Nr. 636
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) finansiālās sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 637
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) finansiālās sankcijas.

Or. en

Pamatojums

Regulā būtu jānodrošina iespēja kompetentajām iestādēm uzlikt finansiālās sankcijas.

Grozījums Nr. 638
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) juridiskas personas gadījumā —
administratīvās finansiālās sankcijas līdz 
10 % no minētās juridiskās personas 
kopējā apgrozījuma iepriekšējā
uzņēmējdarbības gadā; ja juridiskā 
persona ir mātesuzņēmuma filiāle, 
attiecīgo kopējo gada apgrozījumu veido 
kopējais gada apgrozījums, kas ir norādīts 
galvenā mātesuzņēmuma konsolidētajā 
pārskatā par iepriekšējo uzņēmējdarbības 
gadu;

Or. en

Grozījums Nr. 639
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) fiziskas personas gadījumā —
administratīvās finansiālās sankcijas līdz 

EUR 5 000 000 apmērā vai atbilstoša 
vērtība attiecīgās valsts valūtā dalībvalstī, 
kur euro nav oficiālā valūta, šīs regulas 
spēkā stāšanās dienā.

Or. en

Pamatojums

Ar ierosinātajiem grozījumiem panāktu noteikumu par administratīvo finansiālo sankciju 
piemērošanas saskaņošanu ar citiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ar ierosināto FITD 
un PVKIU V direktīvu.

Grozījums Nr. 640
Syed Kamall
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Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
kompetentās iestādes ir noteikušas vienu 
vai vairākus administratīvus pasākumus un 
sankcijas saskaņā ar 2. punktu, 
kompetentās iestādes ir pilnvarotas sniegt 
vai pieprasīt, lai ieguldījumu produkta 
izveidotājs vai persona, kas pārdod 
ieguldījumu produktu, sniedz tiešu 
paziņojumu attiecīgajam privātajam 
ieguldītajam, informējot par administratīvo 
pasākumu vai sankciju un par to, kur 
iesniegt sūdzību vai prasību par saistību 
neizpildi.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
kompetentās iestādes ir noteikušas vienu 
vai vairākus administratīvus pasākumus un 
sankcijas saskaņā ar 2. punktu, 
kompetentās iestādes ir pilnvarotas sniegt 
vai pieprasīt, lai standartizēta privāto 
ieguldījumu produkta izveidotājs vai 
persona, kas sniedz konsultācijas par 
ieguldījumu produktu vai pārdod to, 
sniedz tiešu paziņojumu attiecīgajam 
privātajam ieguldītajam, informējot par 
administratīvo pasākumu vai sankciju un 
par to, kur iesniegt sūdzību vai prasību par 
saistību neizpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 641
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes piemēro 19. panta 
2. punktā minētos administratīvos 
pasākumus un sankcijas, ņemot vērā visus 
attiecīgos apstākļus, tostarp:

Kompetentās iestādes piemēro 19. panta 
2. punktā minētos administratīvos 
pasākumus un sankcijas, ņemot vērā visus 
attiecīgos apstākļus, tostarp vajadzības 
gadījumā:

Or. en

Grozījums Nr. 642
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbildīgās personas atbildības pakāpi; (b) atbildīgās juridiskās personas 
atbildības līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 643
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbildīgās personas atbildības pakāpi; (b) atbildīgās fiziskās vai juridiskās
personas atbildības līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 644
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) par pārkāpumu atbildīgās personas 
gatavību sadarboties;

(d) par pārkāpumu atbildīgās juridiskās 
personas gatavību sadarboties;

Or. en

Grozījums Nr. 645
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – d punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) par pārkāpumu atbildīgās personas 
gatavību sadarboties;

(d) par pārkāpumu atbildīgās fiziskās vai
juridiskās personas gatavību sadarboties;

Or. en

Grozījums Nr. 646
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbildīgās personas iepriekš izdarītos 
pārkāpumus.

(e) atbildīgās juridiskās personas iepriekš 
izdarītos pārkāpumus.

Or. en

Grozījums Nr. 647
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbildīgās personas iepriekš izdarītos 
pārkāpumus.

(e) atbildīgās fiziskās vai juridiskās
personas jebkurus iepriekš izdarītos 
pārkāpumus.

Or. en

Grozījums Nr. 648
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) visus pasākumus, ko veikusi atbildīgā 
persona, lai novērstu jebkāda pārkāpuma 
atkārtošanos nākotnē.

Or. en

Grozījums Nr. 649
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) citus attiecīgos faktorus.

Or. en

Grozījums Nr. 650
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – eb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) jebkādu kompensāciju, ko atbildīgā 
persona pēc pārkāpuma izdarīšanas 
sniegusi privātajam ieguldītājam.

Or. en

Grozījums Nr. 651
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts



PE504.398v01-00 154/172 AM\926906LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis reizi gadā sniedz EBI, 
EAAPI un EVTI apkopotu informāciju par 
visiem administratīvajiem pasākumiem un 
sankcijām, kas piemēroti saskaņā ar 
18. pantu un 19. panta 2. punktu.

2. Dalībvalstis reizi gadā sniedz 
kompetentajai EUI (EBI, EAAPI vai 
EVTI) apkopotu informāciju par visiem 
administratīvajiem sodiem un citiem 
pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 
18. pantu un 19. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāiesniedz kompetentajai EUI informācija par produktiem.

Grozījums Nr. 652
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis reizi gadā sniedz EBI, 
EAAPI un EVTI apkopotu informāciju par 
visiem administratīvajiem pasākumiem un 
sankcijām, kas piemēroti saskaņā ar 
18. pantu un 19. panta 2. punktu.

2. Kompetentā iestāde reizi gadā sniedz 
EBI, EAAPI un EVTI apkopotu 
informāciju par visiem administratīvajiem 
pasākumiem un sankcijām, kas piemēroti 
saskaņā ar 18. pantu un 19. panta 
2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 653
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sankcijas un pasākumus, kas piemēroti par 
19. panta 1. punktā minētajiem 
pārkāpumiem, bez nepamatotas kavēšanās 

Sankcijas un pasākumus, kas piemēroti par 
19. panta 1. punktā minētajiem 
pārkāpumiem, bez nepamatotas kavēšanās 
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publisko, iekļaujot vismaz informāciju par 
šīs regulas pārkāpuma veidu un pārkāpuma 
izdarītāju identitāti, ja vien šāda 
publiskošana nopietni neapdraud finanšu 
tirgus.

publisko, iekļaujot vismaz informāciju par 
šīs regulas pārkāpuma veidu un pārkāpuma 
izdarītāju identitāti. Kompetentās iestādes 
var aizturēt tās struktūras, pret kuru 
vērstas sankcijas, identitāti to tīmekļa 
vietnēs pēc ne mazāk kā pieciem gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 654
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja publikācija varētu radīt 
neproporcionālus zaudējumus 
iesaistītajām personām, kompetentās 
iestādes publicē anonīmu informāciju par 
sankcijām vai pasākumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 655
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja publikācija varētu radīt 
neproporcionālus zaudējumus iesaistītajām 
personām, kompetentās iestādes publicē 
anonīmu informāciju par sankcijām vai 
pasākumiem.

Ja publikācija varētu radīt 
neproporcionālus zaudējumus iesaistītajām 
personām vai kaitēt notiekošajai 
izmeklēšanai, kompetentās iestādes var 
atturēties no informācijas publicēšanas, 
atlikt publicēšanu vai var publicēt
anonīmu informāciju par sankcijām vai 
pasākumiem. Kompetentajām iestādēm ir 
pienākums par administratīvajiem 
pasākumiem un sankcijām ziņot EBI, 
EAAPI un EVTI, ievērojot 
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konfidencialitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 656
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā 
paredzētos nosacījumus.

1. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
tehniskos standartus, ievērojot šajā pantā 
paredzētos nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstīgu elastību un lai nozare un Eiropas uzraudzības iestādes spētu ātri 
reaģēt uz norisēm tirgū, visām trim Eiropas uzraudzības iestādēm būtu kopīgi jāizstrādā 
vienoti regulatīvie tehniskie standarti, nevis jāpilnvaro Komisija pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 657
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 8. panta 
5. punktā, 10. panta 2. punktā un 12. panta 
4. punktā minētos deleģētos aktus
[četrus gadus] no šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas. Pilnvaru deleģēšanas termiņu 
automātiski pagarina uz tādu pašu 
laikposmu, ja Eiropas Parlaments vai 
Padome neiebilst pret šādu pagarināšanu 
vismaz trīs mēnešus pirms kārtējā 
deleģēšanas termiņa beigām.

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 8. panta 
5. punktā, 10. panta 2. punktā un 12. panta 
4. punktā minētos tehniskos standartus
[četrus gadus] no šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas. Pilnvaru deleģēšanas termiņu 
automātiski pagarina uz tādu pašu 
laikposmu, ja Eiropas Parlaments vai 
Padome neiebilst pret šādu pagarināšanu 
vismaz trīs mēnešus pirms kārtējā 
deleģēšanas termiņa beigām.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstīgu elastību un lai nozare un Eiropas uzraudzības iestādes spētu ātri 
reaģēt uz norisēm tirgū, visām trim Eiropas uzraudzības iestādēm būtu kopīgi jāizstrādā 
vienoti regulatīvie tehniskie standarti, nevis jāpilnvaro Komisija pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 658
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 8. panta 
5. punktā, 10. panta 2. punktā un 12. panta 
4. punktā minētos deleģētos aktus 
[četrus gadus] no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas. Pilnvaru deleģēšanas 
termiņu automātiski pagarina uz tādu pašu 
laikposmu, ja Eiropas Parlaments vai 
Padome neiebilst pret šādu pagarināšanu 
vismaz trīs mēnešus pirms kārtējā 
deleģēšanas termiņa beigām.

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 8. panta 
5. punktā, 10. panta 2. punktā, 12. panta 
4. punktā, 13.a panta 10. punktā un
13.b panta 9. punktā minētos deleģētos 
aktus [divus gadus] no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas. Pilnvaru deleģēšanas 
termiņu automātiski pagarina uz tādu pašu 
laikposmu, ja Eiropas Parlaments vai 
Padome neiebilst pret šādu pagarināšanu 
vismaz trīs mēnešus pirms kārtējā 
deleģēšanas termiņa beigām.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijas atvēlētajam periodam deleģēto aktu pieņemšanai vajadzētu būt 
saskaņotam ar ziņojumu par PRIP piemērošanu. Nebūs iespējams sagatavot vispusīgu un 
precīzu ziņojumu par regulas piemērošanu, ja nebūs pieņemti deleģētie akti.

Grozījums Nr. 659
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 8. panta 5. punktā, 10. panta 2. punktā 
un 12. panta 4. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu jebkurā brīdī var atsaukt 

3. 8. panta 5. punktā, 10. panta 2. punktā 
un 12. panta 4. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu jebkurā brīdī var atsaukt 
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Eiropas Parlaments vai Padome. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas 
tajā norādīts. Tas neietekmē citus spēkā 
esošos deleģētos aktus.

Eiropas Parlaments vai Padome. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neietekmē citus spēkā esošos 
tehniskos standartus.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstīgu elastību un lai nozare un Eiropas uzraudzības iestādes spētu ātri 
reaģēt uz norisēm tirgū, visām trim Eiropas uzraudzības iestādēm būtu kopīgi jāizstrādā 
vienoti regulatīvie tehniskie standarti, nevis jāpilnvaro Komisija pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 660
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

4. Līdzko Komisija pieņem tehniskos 
standartus, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstīgu elastību un lai nozare un Eiropas uzraudzības iestādes spētu ātri 
reaģēt uz norisēm tirgū, visām trim Eiropas uzraudzības iestādēm būtu kopīgi jāizstrādā 
vienoti regulatīvie tehniskie standarti, nevis jāpilnvaro Komisija pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 661
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 8. panta 5. punktu, 10. panta 
2. punktu un 12. panta 4. punktu pieņemtie 
deleģētie akti stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 
minēto termiņu pagarina par [2 mēnešiem].

5. Saskaņā ar 8. panta 5. punktu, 10. panta 
2. punktu un 12. panta 4. punktu 
pieņemtais tehniskais standarts stājas 
spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no 
dienas, kad minētais standarts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 
minēto termiņu pagarina par [2 mēnešiem].

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstīgu elastību un lai nozare un Eiropas uzraudzības iestādes spētu ātri 
reaģēt uz norisēm tirgū, visām trim Eiropas uzraudzības iestādēm būtu kopīgi jāizstrādā 
vienoti regulatīvie tehniskie standarti, nevis jāpilnvaro Komisija pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 662
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 8. panta 5. punktu, 10. panta 
2. punktu un 12. panta 4. punktu pieņemtie 
deleģētie akti stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 
minēto termiņu pagarina par [2 mēnešiem].

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
8. panta 5. punktu, 10. panta 2. punktu un 
12. panta 4. punktu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
3 mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav cēluši iebildumus vai ja pirms 
minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 
minēto termiņu pagarina par [3 mēnešiem].
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Or. en

Grozījums Nr. 663
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 8. panta 5. punktu, 10. panta 
2. punktu un 12. panta 4. punktu pieņemtie 
deleģētie akti stājas spēkā tikai tad, ja divu
mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 
minēto termiņu pagarina par [2 mēnešiem].

5. Saskaņā ar 8. panta 5. punktu, 10. panta 
2. punktu un 12. panta 4. punktu pieņemtie 
deleģētie akti stājas spēkā tikai tad, ja triju
mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 
minēto termiņu pagarina par [3 mēnešiem].

Ja deleģētais akts tiek pieņemts tieši pirms 
brīvdienām vai brīvdienu laikā, uzskata, 
ka tas stājas spēkā dienā, kad notiek 
pirmā plenārsēde pēc brīvdienām.  Visos 
gadījumos, ieskaitot arī pagarināšanu, 
laikposmu var pagarināt tā, lai ietvertu 
laiku, kad notiek trīs pilnas plenārsēdes.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt Eiropas Parlamentam pienācīgu lomu deleģēto aktu 
pieņemšanas procesā. 

Grozījums Nr. 664
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
23. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Neskarot citus EVTI regulas 
noteikumus, laikposms, kad Parlaments 
un Padome var izteikt iebildumus pret 
regulatīvo tehnisko standartu projektu 
apstiprināšanu bez Komisijas veiktajām 
izmaiņām, ir divi mēneši [ņemot vērā 
apskatāmo jautājumu sarežģītību un 
apjomu]. Šo laikposmu pēc Parlamenta 
vai Padomes ierosmes var pagarināt vienu 
reizi vēl uz vienu mēnesi.

Or. en

Grozījums Nr. 665
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants
Citi noteikumi attiecībā uz regulatīvo 

tehnisko standartu projektu
1. Neatkarīgi no jebkādiem termiņiem, 
kas noteikti regulatīvo tehnisko standartu 
projekta iesniegšanai Komisijai, vienojas 
par iesniegšanas posmiem, kuros precizē 
tekstus vai tekstu grupas, kas jāiesniedz 
12, 18 un 24 mēnešus iepriekš.
2. Komisija nepieņem regulatīvos 
tehniskos standartus, ja darbības 
pārtraukuma dēļ Parlamenta pārbaudes 
laiks ir īsāks par 2 mēnešiem, ieskaitot 
pagarinājumu.
3. Eiropas uzraudzības iestādes var 
apspriesties ar Parlamentu regulatīvo 
tehnisko standartu izstrādes posmos, jo 
īpaši tad, ja rodas problēmas saistībā ar 
šīs regulas darbības jomu.
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4. Ja Parlamenta atbildīgā komiteja 
nobalso par regulatīvo tehnisko standartu 
noraidīšanu un ja līdz nākamajai 
plenārsēdei ir mazāk nekā divas nedēļas, 
Parlamentam ir tiesības pagarināt laiku 
līdz nākamās plenārsēdes dienai, izlaižot 
vienu plenārsēdi.
5. Ja regulatīvie tehniskie standarti tiek 
noraidīti un ja konstatētās problēmas nav 
ļoti plašas, Komisija var pieņemt īsāku 
termiņu, lai iesniegtu pārskatītos 
projektus.
6. Komisija nodrošina, lai pirms regulas 
projekta pieņemšanas nekavējoties tiktu 
sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem, 
kurus oficiāli ar kompetentās komitejas 
priekšsēdētāja starpniecību uzdod 
Parlamenta veiktās pārbaudes grupas 
locekļi.

Or. en

Grozījums Nr. 666
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārvaldības sabiedrības un ieguldījumu 
sabiedrības, kas minētas Direktīvas 
2009/65/EK 2. panta 1. punktā un 
27. pantā, un personas, kas pārdod PVKIU 
sertifikātus, kā noteikts minētās direktīvas 
1. panta 2. punktā, ir atbrīvotas no šajā 
regulā minētajām saistībām līdz [OV: 
lūdzu, ievietojiet datumu piecus gadus pēc 
regulas stāšanās spēkā].

Pārvaldības sabiedrības un ieguldījumu 
sabiedrības, kas minētas Direktīvas 
2009/65/EK 2. panta 1. punktā un 
27. pantā, un personas, kas pārdod PVKIU 
sertifikātus, kā noteikts minētās direktīvas 
1. panta 2. punktā, ir atbrīvotas no šajā 
regulā minētajām saistībām līdz brīdim, 
kad ir pārskatīta Direktīvas 2009/65/EK 
IX nodaļa vai šī regula, atkarībā no tā, 
kurš datums ir agrāks.
Atkāpi no pirmā punkta piemēro arī 
attiecībā uz alternatīvo ieguldījumu fondu 
pārvaldniekiem, kā noteikts Direktīvas 
2011/61/ES 4. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, un personām, kas pārdod 
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alternatīvo ieguldījumu fondu 
sertifikātus, kā noteikts minētās direktīvas 
4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, ja 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem 
Direktīvas 2009/65/EK 78. pantā 
noteiktais pamatinformācijas dokuments 
ir obligāts.

Or. en

Grozījums Nr. 667
Werner Langen

Regulas priekšlikums
24. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Pastāvoši ieguldījumu produkti, kas 
izveidoti pirms šīs regulas stāšanās spēkā, 
ir atbrīvoti no šajā regulā minētajām 
saistībām līdz [OV: lūdzu ievietot 
datumu — viens gads pēc regulas 
stāšanās spēkā].

Or. de

Grozījums Nr. 668
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
24. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Tāds pats atbrīvojums, kā noteikts 
1. daļā, attiecas uz pārvaldības 
sabiedrībām un ieguldījumu sabiedrībām, 
kas nav saistītas ar PVKIU fondiem, 
kurus piedāvā privātajiem ieguldītājiem, 
ja attiecībā uz šādiem fondiem saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem prasīts piemērot 
Direktīvas 2009/65/EK 78. līdz 81. pantu.
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Or. en

Grozījums Nr. 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
24. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ja Direktīvas 2009/65/EK 78. līdz 
81. pantā minētos noteikumus par 
pamatinformācijas dokumenta formātu 
un saturu dalībvalsts piemēro fondiem, 
kas nav saistīti ar PVKIU un tiek 
piedāvāti privātajiem ieguldītājiem, 
1. daļā minētais atbrīvojums attiecas uz 
pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu 
sabiedrībām un personām, kas 
privātajiem ieguldītājiem pārdod šādu 
fondu sertifikātus vai sniedz par tiem 
konsultācijas.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu būt tiesībām pārejas periodu ļaut izmantot arī tiem fondiem, kuri nav 
saistīti ar PVKIU un kuriem valsts līmenī pašlaik ir piemērojamas PVKIU 4. direktīvā 
noteiktās prasības attiecībā uz ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju. Tas palīdzētu radīt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ieguldījumu produktiem.

Grozījums Nr. 670
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
24. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Pārvaldības sabiedrības un 
ieguldījumu sabiedrības, kā noteikts 
Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, un personas, kas pārdod 
alternatīvo ieguldījumu fondu 



AM\926906LV.doc 165/172 PE504.398v01-00

LV

sertifikātus, kā noteikts minētās direktīvas 
4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, ir 
atbrīvoti no šīs regulas saistībām, ja tās 
iesniedz ieguldītājiem paredzēto 
pamatinformācijas dokumentu saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem atbilstīgi Direktīvas 
2009/65/EK 78. pantam vai attiecīgiem 
valsts tiesību aktu noteikumiem līdz [OV: 
lūdzu, ievietojiet datumu — pieci gadi pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā].

Or. en

Pamatojums

Daudzas dalībvalstis ir paplašinājušas ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas 
dokumenta standartus attiecībā uz PVKIU, tos piemērojot arī citiem valsts līmenī regulētiem 
atklātiem privāto ieguldījumu fondiem. Arī šiem fondiem vajadzētu būt iespējai izmantot 
pagaidu atbrīvojumu no regulas darbības jomas, jo ieguldītāji šajos fondos tikai nupat ir 
tikuši informēti par jauno dokumentu un alternatīvu ieguldījumu fondiem jau ir bijis jāsedz 
ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenta ieviešanas izmaksas tāpat kā PVKIU 
pārvaldības sabiedrībām.

Grozījums Nr. 671
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Četru gadu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas Komisija veic šīs regulas
pārskatīšanu. Pārskatīšanā iekļauj 
vispārēju pētījumu par šajā regulā minēto 
noteikumu praktisko piemērošanu, ņemot 
vērā izmaiņas privāto ieguldījumu tirgū. 
Attiecībā uz PVKIU, kā tie definēti 
Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, 
pārskatīšanā novērtē, vai pārejas 
noteikumus saskaņā ar šīs regulas 
24. pantu pagarina, vai arī – pēc visu 
nepieciešamo pielāgojumu identificēšanas 
– vai Direktīvas 2009/65/EK noteikumus 
par ieguldītājiem paredzēto 
pamatinformāciju vajadzētu aizstāt ar šīs 

1. Pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas 
Komisija veic Savienības tiesību aktu 
finanšu pakalpojumu jomā pārskatīšanu, 
lai izvērtētu rezultātus attiecībā uz: i) 
standartizētu pamatinformācijas 
dokumentu ieviešanu saskaņā ar šajā 
regulā paredzētajiem noteikumiem saistībā 
ar finanšu instrumentu grupām, uz 
kurām šī regula neattiecas, jo īpaši 
attiecībā uz produktiem, uz kuriem 
attiecas Direktīva 2003/71/EK un 
Direktīva 2009/138/EK; ii) saskaņotu 
prasību ieviešanu saistībā ar rīcību tirgū 
finanšu produktu tirdzniecības jomā; un 
iii) pilnvaru piešķiršanu Eiropas 
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direktīvas noteikumiem par 
pamatinformācijas dokumentu vai tie 
uzskatāmi par līdzvērtīgiem. Pārskatīšanā 
apsver arī šīs regulas darbības jomas 
iespējamu paplašināšanu, attiecinot to uz 
citiem finanšu produktiem.

uzraudzības iestādēm un dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm iejaukties 
saistībā ar īpašām finanšu instrumentu 
kategorijām, tostarp produktu aizliegumu 
ieguldītāju aizsardzības un finanšu 
stabilitātes interesēs, ņemot vērā 
pilnvaras, kas šajā sakarībā piešķirtas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
[datums] Regulā (ES) Nr. xx/xx par 
finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza 
Regulu [ETIR] par ārpusbiržas 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
centrālajiem darījumu partneriem un 
tirdzniecības reģistriem.

Or. en

Pamatojums

Ar šo regulas priekšlikumu būtu jānodrošina līdzvērtīgi konkurences apstākļi dažādiem 
ieguldījumu produktu veidiem, lai izvairītos no regulējuma arbitrāžas uz to ieguldījumu 
produktu rēķina, uz kuriem neattiecas ierosinātā regula, piemēram, uz nekomplekso finanšu 
instrumentu rēķina. Tāpat būtu jāievieš saskaņotas prasības saistībā ar rīcību tirgū finanšu 
produktu tirdzniecības jomā; Ir jāpiešķir pilnvaras EUI un dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm vajadzības gadījumā iejaukties attiecībā uz īpašām finanšu instrumentu kategorijām.

Grozījums Nr. 672
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Četru gadu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas Komisija veic šīs regulas 
pārskatīšanu. Pārskatīšanā iekļauj vispārēju 
pētījumu par šajā regulā minēto noteikumu 
praktisko piemērošanu, ņemot vērā 
izmaiņas privāto ieguldījumu tirgū. 
Attiecībā uz PVKIU, kā tie definēti 
Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, 
pārskatīšanā novērtē, vai pārejas 
noteikumus saskaņā ar šīs regulas 24. pantu 
pagarina, vai arī – pēc visu nepieciešamo 
pielāgojumu identificēšanas – vai 

1. Četru gadu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas Komisija veic šīs regulas 
pārskatīšanu. Pārskatīšanā iekļauj vispārēju 
pētījumu par šajā regulā minēto noteikumu 
praktisko piemērošanu, ņemot vērā 
izmaiņas privāto ieguldījumu produktu 
tirgū. Attiecībā uz PVKIU, kas definēti 
Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, 
pārskatīšanā novērtē, vai pārejas 
noteikumus saskaņā ar šīs regulas 24. pantu 
pagarina vai arī – pēc visu nepieciešamo 
pielāgojumu identificēšanas –, vai 
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Direktīvas 2009/65/EK noteikumus par 
ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju 
vajadzētu aizstāt ar šīs direktīvas 
noteikumiem par pamatinformācijas 
dokumentu vai tie uzskatāmi par 
līdzvērtīgiem. Pārskatīšanā apsver arī šīs 
regulas darbības jomas iespējamu 
paplašināšanu, attiecinot to uz citiem 
finanšu produktiem.

Direktīvas 2009/65/EK noteikumus par 
ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju 
vajadzētu aizstāt ar šīs regulas 
noteikumiem par pamatinformācijas 
dokumentu vai tie uzskatāmi par 
līdzvērtīgiem. Turklāt Komisija izvērtē 
nepieciešamās izmaiņas 
Direktīvā 2003/71/EK, lai kopsavilkumu 
par pamatinformāciju, kā minēts 
Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktā, 
apvienotu ar šās regulas prasībām par 
pamatinformācijas dokumentu, tādējādi 
prospekta kopsavilkumu aizstājot ar 
pamatinformācijas dokumentu. 
Visbeidzot, pārskatīšanā apsver arī šīs 
regulas darbības jomas iespējamu 
paplašināšanu, attiecinot to uz citiem 
finanšu produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 673
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Četru gadu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas Komisija veic šīs regulas 
pārskatīšanu. Pārskatīšanā iekļauj vispārēju 
pētījumu par šajā regulā minēto noteikumu 
praktisko piemērošanu, ņemot vērā 
izmaiņas privāto ieguldījumu tirgū. 
Attiecībā uz PVKIU, kā tie definēti 
Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, 
pārskatīšanā novērtē, vai pārejas 
noteikumus saskaņā ar šīs regulas 24. pantu 
pagarina, vai arī – pēc visu nepieciešamo 
pielāgojumu identificēšanas – vai 
Direktīvas 2009/65/EK noteikumus par 
ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju 
vajadzētu aizstāt ar šīs direktīvas 
noteikumiem par pamatinformācijas 
dokumentu vai tie uzskatāmi par 

1. Četru gadu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas Komisija veic šīs regulas 
pārskatīšanu. Pārskatīšanā iekļauj vispārēju 
pētījumu par šajā regulā minēto noteikumu 
praktisko piemērošanu, ņemot vērā 
izmaiņas privāto ieguldījumu produktu 
tirgū. Attiecībā uz PVKIU, kas definēti 
Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, 
pārskatīšanā novērtē, vai pārejas 
noteikumus saskaņā ar šīs regulas 24. pantu 
pagarina vai arī – pēc visu nepieciešamo 
pielāgojumu identificēšanas –, vai 
Direktīvas 2009/65/EK noteikumus par 
ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju 
vajadzētu aizstāt ar šīs regulas 
noteikumiem par pamatinformācijas 
dokumentu vai tie uzskatāmi par 
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līdzvērtīgiem. Pārskatīšanā apsver arī šīs 
regulas darbības jomas iespējamu 
paplašināšanu, attiecinot to uz citiem 
finanšu produktiem.

līdzvērtīgiem. Pārskatīšanā apsver arī 
darbības jomas iespējamu paplašināšanu, 
attiecinot to uz citiem privāto ieguldījumu 
produktiem, kas pieejami privātajiem 
klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Četru gadu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas Komisija veic šīs regulas 
pārskatīšanu. Pārskatīšanā iekļauj vispārēju 
pētījumu par šajā regulā minēto noteikumu 
praktisko piemērošanu, ņemot vērā 
izmaiņas privāto ieguldījumu tirgū. 
Attiecībā uz PVKIU, kā tie definēti 
Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, 
pārskatīšanā novērtē, vai pārejas 
noteikumus saskaņā ar šīs regulas 24. pantu 
pagarina, vai arī – pēc visu nepieciešamo 
pielāgojumu identificēšanas – vai 
Direktīvas 2009/65/EK noteikumus par 
ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju 
vajadzētu aizstāt ar šīs direktīvas 
noteikumiem par pamatinformācijas 
dokumentu vai tie uzskatāmi par 
līdzvērtīgiem. Pārskatīšanā apsver arī šīs 
regulas darbības jomas iespējamu 
paplašināšanu, attiecinot to uz citiem 
finanšu produktiem.

1. Četru gadu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas Komisija veic šīs regulas 
pārskatīšanu. Pārskatīšanā iekļauj vispārēju 
pētījumu par šajā regulā minēto noteikumu 
praktisko piemērošanu, ņemot vērā 
izmaiņas privāto ieguldījumu produktu 
tirgū. Attiecībā uz PVKIU, kas definēti 
Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, 
pārskatīšanā novērtē, vai pārejas 
noteikumus saskaņā ar šīs regulas 24. pantu 
pagarina vai arī – pēc visu nepieciešamo 
pielāgojumu identificēšanas –, vai 
Direktīvas 2009/65/EK noteikumus par 
ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju 
vajadzētu aizstāt ar šīs regulas 
noteikumiem par pamatinformācijas 
dokumentu vai tie uzskatāmi par 
līdzvērtīgiem. Pārskatīšanā apsver arī šīs 
regulas darbības jomas iespējamu 
paplašināšanu, attiecinot to uz citiem 
finanšu produktiem, tostarp tiem, uz 
kuriem attiecas Direktīva 2003/71/EK, un 
jebkuriem citiem ieguldījumu un 
uzkrājumu produktiem.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas pārskatīšanas klauzulā būtu jāparedz darbības jomas pārskatīšana arī attiecībā 
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uz citiem privātpersonām paredzētiem finanšu produktiem, tostarp nestandartizētiem 
ieguldījumiem un visiem uzkrājumu produktu veidiem.

Grozījums Nr. 675
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Četru gadu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas Komisija veic šīs regulas 
pārskatīšanu. Pārskatīšanā iekļauj vispārēju 
pētījumu par šajā regulā minēto noteikumu 
praktisko piemērošanu, ņemot vērā 
izmaiņas privāto ieguldījumu tirgū. 
Attiecībā uz PVKIU, kā tie definēti 
Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, 
pārskatīšanā novērtē, vai pārejas 
noteikumus saskaņā ar šīs regulas 24. pantu 
pagarina, vai arī – pēc visu nepieciešamo 
pielāgojumu identificēšanas – vai 
Direktīvas 2009/65/EK noteikumus par 
ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju 
vajadzētu aizstāt ar šīs direktīvas 
noteikumiem par pamatinformācijas 
dokumentu vai tie uzskatāmi par 
līdzvērtīgiem. Pārskatīšanā apsver arī šīs 
regulas darbības jomas iespējamu 
paplašināšanu, attiecinot to uz citiem 
finanšu produktiem.

1. Četru gadu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas Komisija veic šīs regulas 
pārskatīšanu. Pārskatīšanā iekļauj vispārēju 
pētījumu par šajā regulā minēto noteikumu 
praktisko piemērošanu, ņemot vērā 
izmaiņas privāto ieguldījumu produktu 
tirgū. Attiecībā uz PVKIU, kas definēti 
Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, 
pārskatīšanā novērtē, vai pārejas 
noteikumus saskaņā ar šīs regulas 24. pantu 
pagarina vai arī – pēc visu nepieciešamo 
pielāgojumu identificēšanas –, vai 
Direktīvas 2009/65/EK noteikumus par 
ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju 
vajadzētu aizstāt ar šīs regulas 
noteikumiem par pamatinformācijas 
dokumentu vai tie uzskatāmi par 
līdzvērtīgiem. Pārskatīšanā apsver arī šīs 
regulas darbības jomas iespējamu 
paplašināšanu, attiecinot to uz jauniem un 
inovatīviem finanšu produktiem, kurus 
piedāvā Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 676
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Četru gadu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas Komisija veic šīs regulas 
pārskatīšanu. Pārskatīšanā iekļauj vispārēju 
pētījumu par šajā regulā minēto noteikumu 
praktisko piemērošanu, ņemot vērā 
izmaiņas privāto ieguldījumu tirgū. 
Attiecībā uz PVKIU, kā tie definēti 
Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, 
pārskatīšanā novērtē, vai pārejas 
noteikumus saskaņā ar šīs regulas 24. pantu 
pagarina, vai arī – pēc visu nepieciešamo 
pielāgojumu identificēšanas – vai 
Direktīvas 2009/65/EK noteikumus par 
ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju 
vajadzētu aizstāt ar šīs direktīvas 
noteikumiem par pamatinformācijas 
dokumentu vai tie uzskatāmi par 
līdzvērtīgiem. Pārskatīšanā apsver arī šīs 
regulas darbības jomas iespējamu 
paplašināšanu, attiecinot to uz citiem 
finanšu produktiem.

1. Četru gadu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas Komisija veic šīs regulas 
pārskatīšanu. Pārskatīšanā iekļauj vispārēju 
pētījumu par šajā regulā minēto noteikumu 
praktisko piemērošanu, ņemot vērā 
izmaiņas privāto ieguldījumu produktu 
tirgū. Attiecībā uz PVKIU, kas definēti 
Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, 
pārskatīšanā novērtē, vai pārejas 
noteikumus saskaņā ar šīs regulas 24. pantu 
pagarina vai arī – pēc visu nepieciešamo 
pielāgojumu identificēšanas –, vai 
Direktīvas 2009/65/EK noteikumus par 
ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju 
vajadzētu aizstāt ar šīs regulas 
noteikumiem par pamatinformācijas 
dokumentu vai tie uzskatāmi par 
līdzvērtīgiem. Pārskatīšanā apsver arī 
darbības jomas iespējamu paplašināšanu, 
attiecinot to uz citiem produktiem un 
instrumentiem, kas pieejami privātajiem 
klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 677
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
25. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šai regulai stājoties spēkā, 
ieguldījumu produktu izveidotāji 
sagatavos pamatinformācijas dokumentu 
saskaņā ar pašreizējās regulas 
noteikumiem un attiecīgā gadījumā tāpēc 
vairs neizstrādās finanšu instrumentu 
prospektu kopsavilkumus, kā paredzēts 
Direktīvas 2003/71/EK 5. pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 678
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
25. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Četru gadu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas Komisija veic šīs regulas 
pārskatīšanu. Pārskatīšanā iekļauj 
vispārēju pētījumu par šajā regulā minēto 
noteikumu praktisko piemērošanu, ņemot 
vērā izmaiņas privāto ieguldījumu 
produktu tirgū. Attiecībā uz PVKIU, kas 
definēti Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 
2. punktā, pārskatīšanā novērtē, vai 
pārejas noteikumus saskaņā ar šīs regulas 
24. pantu pagarina vai arī — pēc visu 
nepieciešamo pielāgojumu 
identificēšanas —, vai Direktīvas 
2009/65/EK noteikumus par ieguldītājiem 
paredzēto pamatinformāciju vajadzētu 
aizstāt ar šīs regulas noteikumiem par 
pamatinformācijas dokumentu vai tie 
uzskatāmi par līdzvērtīgiem. Pārskatīšanā 
apsver arī šīs regulas darbības jomas 
iespējamu paplašināšanu, attiecinot to uz 
citiem finanšu produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 679
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no [divi gadi pēc tās stāšanās 
spēkā].

To piemēro no [viens gads pēc tās stāšanās 
spēkā].

Or. de
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Grozījums Nr. 680
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši
piemērojama visās dalībvalstīs.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši 
piemērojama visās dalībvalstīs.

Pirmajos šīs regulas piemērošanas 
12 mēnešos kompetentās iestādes atļauj 
ieguldījumu produktu izveidotājiem 
pieņemt nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu atbilstību šai regulai. 

Or. en


