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Grozījums Nr. 65
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kad privātie ieguldītāji apsver iespēju 
veikt ieguldījumu, tiem arvien vairāk tiek 
piedāvāts plašs dažādu ieguldījumu 
produktu veidu klāsts. Šie produkti bieži 
sniedz konkrētus ieguldījumu risinājumus, 
kas pielāgoti privāto ieguldītāju 
vajadzībām, taču bieži vien ir sarežģīti un 
grūti izprotami. Līdz šim informācijas 
sniegšana ieguldītājiem par šādiem
ieguldījumu produktiem nav koordinēta, 
un tā bieži nepalīdz ieguldītajiem salīdzināt 
dažādus produktus un saprast to iezīmes.
Tāpēc privātie ieguldītāji bieži ir veikuši 
ieguldījumus ar riskiem un izmaksām, ko 
šie ieguldītāji nav pilnībā sapratuši, un 
tādējādi reizēm cietuši neparedzētus 
zaudējumus.

(1) Kad privātie ieguldītāji apsver iespēju 
veikt ieguldījumu, tiem arvien vairāk tiek 
piedāvāts plašs dažādu standartizētu 
privāto ieguldījumu produktu (PRIP)
veidu klāsts. Šie produkti var sniegt
konkrētus ieguldījumu risinājumus, kas 
pielāgoti privāto ieguldītāju vajadzībām, 
taču bieži vien ir sarežģīti un grūti 
izprotami. Līdz šim informācijas sniegšana 
ieguldītājiem par šādiem PRIP nav bijusi
koordinēta, un tā bieži nepalīdz 
ieguldītajiem salīdzināt dažādus produktus
vai saprast to iezīmes, vai uzlabot 
ieguldītāju zināšanas finanšu jomā. Tāpēc 
privātie ieguldītāji bieži ir veikuši 
ieguldījumus ar riskiem un izmaksām, ko 
šie ieguldītāji nav pilnībā sapratuši, un 
tādējādi reizēm cietuši neparedzētus 
zaudējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kad privātie ieguldītāji apsver iespēju 
veikt ieguldījumu, tiem arvien vairāk tiek 
piedāvāts plašs dažādu ieguldījumu 
produktu veidu klāsts. Šie produkti bieži 
sniedz konkrētus ieguldījumu risinājumus, 
kas pielāgoti privāto ieguldītāju 
vajadzībām, taču bieži vien ir sarežģīti un 

(1) Kad privātie ieguldītāji apsver iespēju 
veikt ieguldījumu, tiem arvien vairāk tiek 
piedāvāts plašs dažādu standartizētu 
privāto ieguldījumu produktu veidu klāsts.
Šie produkti bieži sniedz konkrētus 
ieguldījumu risinājumus, kas pielāgoti 
privāto ieguldītāju vajadzībām, taču bieži 
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grūti izprotami. Līdz šim informācijas 
sniegšana ieguldītājiem par šādiem 
ieguldījumu produktiem nav koordinēta, un 
tā bieži nepalīdz ieguldītajiem salīdzināt 
dažādus produktus un saprast to iezīmes.
Tāpēc privātie ieguldītāji bieži ir veikuši 
ieguldījumus ar riskiem un izmaksām, ko 
šie ieguldītāji nav pilnībā sapratuši, un 
tādējādi reizēm cietuši neparedzētus 
zaudējumus.

vien ir sarežģīti un grūti izprotami. Līdz 
šim informācijas sniegšana ieguldītājiem 
par šādiem ieguldījumu produktiem nav 
koordinēta, un tā bieži nepalīdz 
ieguldītajiem salīdzināt dažādus produktus 
un saprast to iezīmes. Tāpēc privātie 
ieguldītāji bieži ir veikuši ieguldījumus ar 
riskiem un izmaksām, ko šie ieguldītāji nav 
pilnībā sapratuši, un tādējādi reizēm cietuši 
neparedzētus zaudējumus.

Or. en

Pamatojums

Pamatinformācijas dokumenta regulas projektā ir paredzēts uzlabot standartizētu privāto 
ieguldījumu produktu saprotamību un salīdzināmību. Tādēļ regula būtu jāattiecina tikai uz 
minētajiem standartizētajiem produktiem. Patērētāji pamatinformācijas dokumentus vai tiem 
pielīdzināmus dokumentus var lietderīgi izmantot arī citiem produktu veidiem. Tomēr šī 
regula ir izstrādāta PRIP vajadzībām, un tādēļ darbības jomas maiņa varētu negatīvi 
ietekmēt saturu, atbildības režīmu utt. Šis pamatojums attiecas uz visiem līdzīgiem 
grozījumiem.

Grozījums Nr. 67
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Tā kā ieguldījumu produktu 
izveidotāji var izmantot īpašam nolūkam 
dibinātas sabiedrības un kontrolakciju 
sabiedrības, lai apietu noteikumus par 
informācijas sniegšanu saistībā ar 
ieguldītājiem paredzētās 
pamatinformācijas dokumentu, šī regula 
būtu jāpiemēro šādu sabiedrību akcijām 
vai daļām.

Or. en
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Pamatojums

Daži ieguldījumu produktu izveidotāji arvien biežāk izmanto īpašam nolūkam dibinātu 
sabiedrību un kontrolakciju sabiedrību akcijas vai daļas, lai apietu noteikumus un izvairītos 
no likumiskiem ierobežojumiem. Ir svarīgi nodrošināt, ka šādi instrumenti nesniedz iespēju 
izvairīties no pienākuma sniegt ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentu 
privātajiem ieguldītājiem. Tādēļ, novērtējot regulas piemērojamību, galvenokārt būtu jāņem 
vērā „caurskatāmības” princips, lai novērstu noteikumu apiešanas stratēģijas un nepilnības. 
Šis grozījums ir balstīts uz Francijas pārvaldes iestāžu priekšlikumu.

Grozījums Nr. 68
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Noteikumu uzlabošana par privātiem 
ieguldītājiem piedāvāto ieguldījumu 
produktu pārredzamību ir būtisks 
ieguldītāju aizsardzības pasākums un 
priekšnosacījums privāto ieguldītāju
uzticēšanās atjaunošanai finanšu tirgum.
Pirmie soļi šajā virzienā Eiropas līmenī jau 
ir sperti, izveidojot ieguldītājam paredzētās 
pamatinformācijas režīmu, kas noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Direktīvā 2009/65/EK 
par normatīvo un administratīvo aktu 
koordināciju attiecībā uz pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU).

(2) Noteikumu uzlabošana par privātiem 
ieguldītājiem piedāvāto ieguldījumu 
produktu pārredzamību ir būtisks 
ieguldītāju aizsardzības pasākums un 
priekšnosacījums privāto ieguldītāju 
uzticēšanās atjaunošanai finanšu tirgum, 
kas ir jo īpaši svarīgi pēc finanšu krīzes.
Pirmie soļi šajā virzienā Eiropas līmenī jau 
ir sperti, izveidojot ieguldītājam paredzētās 
pamatinformācijas režīmu, kas noteikts
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Direktīvā 2009/65/EK 
par normatīvo un administratīvo aktu 
koordināciju attiecībā uz pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU).

Or. en

Grozījums Nr. 69
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Noteikumu uzlabošana par privātiem 
ieguldītājiem piedāvāto ieguldījumu 
produktu pārredzamību ir būtisks 
ieguldītāju aizsardzības pasākums un 
priekšnosacījums privāto ieguldītāju 
uzticēšanās atjaunošanai finanšu tirgum.
Pirmie soļi šajā virzienā Eiropas līmenī jau 
ir sperti, izveidojot ieguldītājam paredzētās 
pamatinformācijas režīmu, kas noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Direktīvā 2009/65/EK 
par normatīvo un administratīvo aktu 
koordināciju attiecībā uz pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU).

(2) Noteikumu uzlabošana par privātiem 
ieguldītājiem piedāvāto standartizētu 
privāto ieguldījumu produktu 
pārredzamību ir būtisks ieguldītāju 
aizsardzības pasākums un 
priekšnosacījums privāto ieguldītāju 
uzticēšanās atjaunošanai finanšu tirgum.
Pirmie soļi šajā virzienā Eiropas līmenī jau 
ir sperti, izveidojot ieguldītājam paredzētās 
pamatinformācijas režīmu, kas noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Direktīvā 2009/65/EK 
par normatīvo un administratīvo aktu 
koordināciju attiecībā uz pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU).

Or. en

Grozījums Nr. 70
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Dažādi noteikumi, kas atšķiras atkarībā 
no nozares, kura piedāvā ieguldījumu 
produktus, un valsts regulējuma šajā jomā, 
rada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus 
dažādiem produktiem un izplatīšanas 
kanāliem, veidojot papildu šķēršļus finanšu 
pakalpojumu un produktu vienotajam 
tirgum. Dalībvalstis ir jau veikušas 
atšķirīgas un nekoordinētas darbības 
trūkumu novēršanai ieguldītāju 
aizsardzības pasākumos, un, visticamāk, 
šāda notikumu gaita turpināsies. Atšķirīgas 
pieejas attiecībā uz informācijas sniegšanu 
par ieguldījumu produktiem kavē 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu izveidi 
dažādiem ieguldījumu produktu 

(3) Dažādi noteikumi, kas atšķiras atkarībā 
no nozares, kura piedāvā standartizētus 
privāto ieguldījumu produktus, un valsts 
regulējuma šajā jomā, rada nevienlīdzīgus 
konkurences apstākļus dažādiem 
produktiem un izplatīšanas kanāliem, 
veidojot papildu šķēršļus finanšu 
pakalpojumu un produktu vienotajam 
tirgum. Dalībvalstis ir jau veikušas 
atšķirīgas un nekoordinētas darbības 
trūkumu novēršanai ieguldītāju 
aizsardzības pasākumos, un, visticamāk, 
šāda notikumu gaita turpināsies. Atšķirīgas 
pieejas attiecībā uz informācijas sniegšanu 
par standartizētiem privāto ieguldījumu 
produktiem kavē vienlīdzīgu konkurences 
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izveidotājiem un tiem, kas šos produktus 
pārdod, un tādējādi rada konkurences 
kropļojumus. Tas var radīt arī 
nevienlīdzīgu situāciju ieguldītāju 
aizsardzībai Savienībā. Šādas atšķirības 
rada šķēršļus vienotā tirgus izveidei un 
netraucētai darbībai. Tādējādi atbilstošais 
juridiskais pamats ir LESD 114. pants, kas 
interpretēts saskaņā ar Eiropas Savienības 
Tiesas pastāvīgo judikatūru.

apstākļu izveidi dažādiem standartizētu 
privāto ieguldījumu produktu 
izveidotājiem un tiem, kas šos produktus 
pārdod, un tādējādi rada konkurences 
kropļojumus. Tas var radīt arī 
nevienlīdzīgu situāciju ieguldītāju 
aizsardzībai Savienībā. Šādas atšķirības 
rada šķēršļus vienotā tirgus izveidei un 
netraucētai darbībai. Tādējādi atbilstošais 
juridiskais pamats ir LESD 114. pants, kas 
interpretēts saskaņā ar Eiropas Savienības 
Tiesas pastāvīgo judikatūru.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienības līmenī ir jāievieš vienoti 
noteikumi par pārredzamību, kas 
piemērojami visiem ieguldījumu produktu 
tirgus dalībniekiem, lai novērstu atšķirības.
Ir nepieciešama regula, kas nodrošinātu 
pamatinformācijas dokumentu kopēju 
standartu vienotu izveidi tā, lai varētu 
saskaņot šo dokumentu formātu un saturu.
Regulas tieši piemērojamajiem 
noteikumiem būtu jānodrošina, lai uz 
visiem ieguldījumu produktu tirgus 
dalībniekiem attiektos vienādas prasības.
Tam savukārt būtu arī jānodrošina vienota 
informācijas sniegšana, novēršot direktīvas 
transponēšanas dēļ radušās atšķirības 
dalībvalstu prasībās. Regulas izmantojums
ir atbilstīgs arī, lai nodrošinātu, ka uz 
visiem tiem, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, attiecas vienādas prasības par 
pamatinformācijas dokumenta
nodrošināšanu privātiem ieguldītājiem.

(4) Savienības līmenī ir jāievieš vienoti 
noteikumi par pārredzamību, kas 
piemērojami visiem ieguldījumu produktu 
tirgus dalībniekiem, lai novērstu atšķirības
un samazinātu izmaksas un nenoteiktību 
produktu sniedzējiem un izplatītājiem. Ir 
nepieciešama regula, kas nodrošinātu 
pamatinformācijas dokumentu kopēju 
standartu vienotu izveidi tā, lai varētu 
saskaņot šo dokumentu formātu un saturu.
Regulas tieši piemērojamajiem 
noteikumiem būtu jānodrošina, lai uz 
visiem ieguldījumu produktu tirgus 
dalībniekiem attiektos vienādas prasības.
Tam savukārt būtu arī jānodrošina vienota 
informācijas sniegšana, novēršot direktīvas 
transponēšanas dēļ radušās atšķirības 
dalībvalstu prasībās. Regulu ir piemēroti
izmantot arī tādēļ, lai nodrošinātu, ka uz 
visiem tiem, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, attiecas vienādas prasības par 
pamatinformācijas dokumenta sniegšanu
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privātiem ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienības līmenī ir jāievieš vienoti 
noteikumi par pārredzamību, kas 
piemērojami visiem ieguldījumu produktu 
tirgus dalībniekiem, lai novērstu atšķirības.
Ir nepieciešama regula, kas nodrošinātu 
pamatinformācijas dokumentu kopēju 
standartu vienotu izveidi tā, lai varētu 
saskaņot šo dokumentu formātu un saturu.
Regulas tieši piemērojamajiem 
noteikumiem būtu jānodrošina, lai uz 
visiem ieguldījumu produktu tirgus 
dalībniekiem attiektos vienādas prasības.
Tam savukārt būtu arī jānodrošina vienota 
informācijas sniegšana, novēršot direktīvas 
transponēšanas dēļ radušās atšķirības 
dalībvalstu prasībās. Regulas izmantojums
ir atbilstīgs arī, lai nodrošinātu, ka uz 
visiem tiem, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, attiecas vienādas prasības par 
pamatinformācijas dokumenta
nodrošināšanu privātiem ieguldītājiem.

(4) Savienības līmenī ir jāievieš vienoti 
noteikumi par pārredzamību, kas 
piemērojami visiem standartizētu privāto
ieguldījumu produktu tirgus dalībniekiem, 
lai novērstu atšķirības. Ir nepieciešama 
regula, kas nodrošinātu pamatinformācijas 
dokumentu kopēju standartu vienotu 
izveidi tā, lai varētu saskaņot šo 
dokumentu formātu un saturu. Regulas 
tieši piemērojamajiem noteikumiem būtu 
jānodrošina, lai uz visiem standartizētu 
privāto ieguldījumu produktu tirgus 
dalībniekiem attiektos vienādas prasības.
Tam savukārt būtu arī jānodrošina vienota 
informācijas sniegšana, novēršot direktīvas 
transponēšanas dēļ radušās atšķirības 
dalībvalstu prasībās. Regulu ir piemēroti
izmantot arī tādēļ, lai nodrošinātu, ka uz 
visiem tiem, kas pārdod standartizētus 
privāto ieguldījumu produktus, attiecas 
vienādas prasības par pamatinformācijas 
dokumenta sniegšanu privātiem 
ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Werner Langen

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai gan informācijas sniegšanas 
uzlabošana par ieguldījumu produktiem ir 
būtiska privāto ieguldītāju uzticēšanās 
atjaunošanai finanšu tirgum, efektīvi 
regulēts pārdošanas process saistībā ar 
šiem produktiem ir vienlīdz svarīgs. Šī 
regula papildina izplatīšanas pasākumus 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2004/39/EK. Tā arī papildina 
pasākumus, kas pieņemti attiecībā uz 
apdrošināšanas produktu izplatīšanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2002/92/EK.

(5) Lai gan informācijas sniegšanas 
uzlabošana par ieguldījumu produktiem ir 
būtiska privāto ieguldītāju uzticēšanās 
atjaunošanai finanšu tirgum, efektīvi 
regulēts pārdošanas process saistībā ar 
šiem produktiem ir vienlīdz svarīgs. Citu 
Kopienas tiesību aktu noteikumi, kuri 
reglamentē konkrētus ieguldījumu 
produktu izplatīšanas aspektus, prevalē 
pār šīs regulas noteikumiem. Tas jo īpaši 
attiecas uz Direktīvu 2004/39/EK un 
Direktīvu 2002/92/EK.

Or. de

Grozījums Nr. 74
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai gan informācijas sniegšanas 
uzlabošana par ieguldījumu produktiem ir 
būtiska privāto ieguldītāju uzticēšanās 
atjaunošanai finanšu tirgum, efektīvi 
regulēts pārdošanas process saistībā ar 
šiem produktiem ir vienlīdz svarīgs. Šī 
regula papildina izplatīšanas pasākumus 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2004/39/EK. Tā arī papildina pasākumus, 
kas pieņemti attiecībā uz apdrošināšanas 
produktu izplatīšanu Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2002/92/EK.

(5) Lai gan informācijas sniegšanas 
uzlabošana par standartizētiem privāto
ieguldījumu produktiem ir būtiska privāto 
ieguldītāju uzticēšanās atjaunošanai 
finanšu tirgum, efektīvi regulēts 
pārdošanas process saistībā ar šiem 
produktiem ir vienlīdz svarīgs. Šī regula 
papildina izplatīšanas pasākumus (tostarp 
ieguldījumu informācijas sniegšanu, 
ieguldītāju aizsardzības pasākumus un 
citus pārdošanas pakalpojumus) Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2004/39/EK. Tā arī papildina pasākumus, 
kas pieņemti attiecībā uz apdrošināšanas 
produktu izplatīšanu Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2002/92/EK.

Or. en
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Pamatojums

Šajā regulā ierosinātie produktu informācijas sniegšanas pasākumi papildina ieguldītāja 
aizsardzības pasākumus saistībā ar ieguldījumu informāciju, ieguldītāja aizsardzības 
pasākumiem un pārdošanas pakalpojumiem, kas paredzēti Direktīvā 2004/39/EK.

Grozījums Nr. 75
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem (neatkarīgi no to formas vai
uzbūves), kuri izveidoti finanšu 
pakalpojumu nozarē, lai nodrošinātu 
ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam piedāvātie 
ieņēmumi ir pakļauti viena vai vairāku 
aktīvu rezultātiem vai atsauces vērtībām, 
kas nav procentu likme. Tiem vajadzētu 
ietvert tādus ieguldījumu produktus kā 
ieguldījumu fondus, dzīvības 
apdrošināšanas polises ar ieguldījumu 
elementu un privātus strukturētus 
produktus. Šiem produktiem ieguldījumi 
nav tiešie ieguldījumi, pērkot vai turot 
valdījumā pašus aktīvus. Šie produkti 
funkcionē kā starpposms starp ieguldītāju 
un tirgiem ar aktīvu standartizēšanas –
iepakošanas vai pakešu veidošanas –
procesa palīdzību, lai radītu dažādus riska 
darījumus vai lai panāktu atšķirīgas 
izmaksu struktūras, salīdzinot ar tiešo 
turējumu. Šāda standartizēšana var ļaut 
privātajiem ieguldītājiem izmantot 
ieguldījumu stratēģijas, kas citādi būtu 
nepieejamas vai nepraktiskas, bet tai var 
būt nepieciešama papildu informācijas 
pieejamības nodrošināšana, jo īpaši lai 
varētu salīdzināt dažādus ieguldījumu 
standartizēšanas veidus.

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem (neatkarīgi no to formas vai 
uzbūves), kuri izveidoti finanšu 
pakalpojumu nozarē, lai nodrošinātu 
ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam piedāvātie 
ieņēmumi ir pakļauti viena vai vairāku 
aktīvu rezultātiem vai atsauces vērtībām. 
Tiem vajadzētu ietvert tādus ieguldījumu 
produktus kā ieguldījumu fondus, dzīvības 
apdrošināšanas polises ar ieguldījumu 
elementu un strukturētus produktus 
privātiem ieguldītājiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 76
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem (neatkarīgi no to formas vai 
uzbūves), kuri izveidoti finanšu 
pakalpojumu nozarē, lai nodrošinātu 
ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam piedāvātie 
ieņēmumi ir pakļauti viena vai vairāku 
aktīvu rezultātiem vai atsauces vērtībām, 
kas nav procentu likme. Tiem vajadzētu 
ietvert tādus ieguldījumu produktus kā 
ieguldījumu fondus, dzīvības 
apdrošināšanas polises ar ieguldījumu 
elementu un privātus strukturētus 
produktus. Šiem produktiem ieguldījumi 
nav tiešie ieguldījumi, pērkot vai turot 
valdījumā pašus aktīvus. Šie produkti 
funkcionē kā starpposms starp ieguldītāju 
un tirgiem ar aktīvu standartizēšanas –
iepakošanas vai pakešu veidošanas –
procesa palīdzību, lai radītu dažādus riska 
darījumus vai lai panāktu atšķirīgas 
izmaksu struktūras, salīdzinot ar tiešo 
turējumu. Šāda standartizēšana var ļaut 
privātajiem ieguldītājiem izmantot 
ieguldījumu stratēģijas, kas citādi būtu 
nepieejamas vai nepraktiskas, bet tai var 
būt nepieciešama papildu informācijas 
pieejamības nodrošināšana, jo īpaši lai 
varētu salīdzināt dažādus ieguldījumu 
standartizēšanas veidus.

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem (neatkarīgi no to formas vai 
uzbūves), kuri izveidoti finanšu 
pakalpojumu nozarē, lai nodrošinātu 
ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam piedāvātie 
ieņēmumi ir pakļauti viena vai vairāku 
aktīvu rezultātiem vai atsauces vērtībām, 
kas nav procentu likme. Tiem vajadzētu 
ietvert tādus ieguldījumu produktus kā 
ieguldījumu fondus, dzīvības 
apdrošināšanas polises ar ieguldījumu 
elementu un privātus strukturētus 
produktus, kā arī uzņēmumu akcijas un 
īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību 
izdotus instrumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Pervenche Berès
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Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem (neatkarīgi no to formas vai 
uzbūves), kuri izveidoti finanšu 
pakalpojumu nozarē, lai nodrošinātu 
ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam piedāvātie 
ieņēmumi ir pakļauti viena vai vairāku 
aktīvu rezultātiem vai atsauces vērtībām, 
kas nav procentu likme. Tiem vajadzētu 
ietvert tādus ieguldījumu produktus kā 
ieguldījumu fondus, dzīvības 
apdrošināšanas polises ar ieguldījumu 
elementu un privātus strukturētus
produktus. Šiem produktiem ieguldījumi 
nav tiešie ieguldījumi, pērkot vai turot 
valdījumā pašus aktīvus. Šie produkti 
funkcionē kā starpposms starp ieguldītāju 
un tirgiem ar aktīvu standartizēšanas –
iepakošanas vai pakešu veidošanas –
procesa palīdzību, lai radītu dažādus riska 
darījumus vai lai panāktu atšķirīgas 
izmaksu struktūras, salīdzinot ar tiešo 
turējumu. Šāda standartizēšana var ļaut 
privātajiem ieguldītājiem izmantot 
ieguldījumu stratēģijas, kas citādi būtu
nepieejamas vai nepraktiskas, bet tai var 
būt nepieciešama papildu informācijas 
pieejamības nodrošināšana, jo īpaši lai 
varētu salīdzināt dažādus ieguldījumu 
standartizēšanas veidus.

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem vai bāzes ieguldījumiem 
(neatkarīgi no to formas vai uzbūves), kuri 
izveidoti finanšu pakalpojumu nozarē, lai 
nodrošinātu ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam piedāvātie 
ieņēmumi ir pakļauti viena vai vairāku 
aktīvu rezultātiem vai atsauces vērtībām.
Tiem vajadzētu ietvert tādus ieguldījumu 
produktus kā ieguldījumu fondus, dzīvības 
apdrošināšanas polises un to bāzes 
ieguldījumus, un privātus produktus,
tostarp aktīvus, kas būtu tiešā turējumā, 
piemēram, uzņēmumu vai valsts 
obligācijas un akcijas, kas ir publiski 
pieejamas vai kuru tirdzniecība ir atļauta 
regulētā tirgū.  

Or. en

Grozījums Nr. 78
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem (neatkarīgi no to formas vai 
uzbūves), kuri izveidoti finanšu 
pakalpojumu nozarē, lai nodrošinātu 
ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam piedāvātie 
ieņēmumi ir pakļauti viena vai vairāku 
aktīvu rezultātiem vai atsauces vērtībām, 
kas nav procentu likme. Tiem vajadzētu 
ietvert tādus ieguldījumu produktus kā 
ieguldījumu fondus, dzīvības 
apdrošināšanas polises ar ieguldījumu 
elementu un privātus strukturētus
produktus. Šiem produktiem ieguldījumi 
nav tiešie ieguldījumi, pērkot vai turot 
valdījumā pašus aktīvus. Šie produkti 
funkcionē kā starpposms starp ieguldītāju 
un tirgiem ar aktīvu standartizēšanas –
iepakošanas vai pakešu veidošanas –
procesa palīdzību, lai radītu dažādus riska 
darījumus vai lai panāktu atšķirīgas 
izmaksu struktūras, salīdzinot ar tiešo 
turējumu. Šāda standartizēšana var ļaut 
privātajiem ieguldītājiem izmantot 
ieguldījumu stratēģijas, kas citādi būtu 
nepieejamas vai nepraktiskas, bet tai var 
būt nepieciešama papildu informācijas 
pieejamības nodrošināšana, jo īpaši lai 
varētu salīdzināt dažādus ieguldījumu 
standartizēšanas veidus.

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem (neatkarīgi no to formas vai 
uzbūves), kuri izveidoti finanšu 
pakalpojumu nozarē, lai nodrošinātu 
ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam piedāvātie 
ieņēmumi ir pakļauti viena vai vairāku 
aktīvu rezultātiem vai atsauces vērtībām, 
kas nav procentu likme. Tiem vajadzētu 
ietvert tādus ieguldījumu produktus kā 
ieguldījumu fondus, dzīvības 
apdrošināšanas polises ar ieguldījumu 
elementu un privātus produktus, tostarp 
aktīvus, kas būtu tiešā turējumā, 
piemēram, valsts obligācijas vai akcijas, 
kas ir publiski pieejamas vai kuru 
tirdzniecība ir atļauta regulētā tirgū, kurš 
atrodas vai darbojas kādā dalībvalstī.
Privātie standartizētie strukturētie
produkti funkcionē kā starpposms starp 
ieguldītāju un tirgiem ar aktīvu 
standartizēšanas – iepakošanas vai pakešu 
veidošanas – procesa palīdzību, lai radītu 
dažādus riska darījumus vai lai panāktu 
atšķirīgas izmaksu struktūras, salīdzinot ar 
tiešo turējumu. Šāda standartizēšana var 
ļaut privātajiem ieguldītājiem izmantot 
ieguldījumu stratēģijas, kas citādi būtu 
nepieejamas vai nepraktiskas, bet tai var 
būt nepieciešama papildu informācijas 
pieejamības nodrošināšana, jo īpaši lai 
varētu salīdzināt dažādus ieguldījumu 
standartizēšanas veidus.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem (neatkarīgi no to formas vai 
uzbūves), kuri izveidoti finanšu 
pakalpojumu nozarē, lai nodrošinātu 
ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam piedāvātie 
ieņēmumi ir pakļauti viena vai vairāku 
aktīvu rezultātiem vai atsauces vērtībām, 
kas nav procentu likme. Tiem vajadzētu 
ietvert tādus ieguldījumu produktus kā 
ieguldījumu fondus, dzīvības 
apdrošināšanas polises ar ieguldījumu 
elementu un privātus strukturētus 
produktus. Šiem produktiem ieguldījumi 
nav tiešie ieguldījumi, pērkot vai turot 
valdījumā pašus aktīvus. Šie produkti 
funkcionē kā starpposms starp ieguldītāju 
un tirgiem ar aktīvu standartizēšanas –
iepakošanas vai pakešu veidošanas –
procesa palīdzību, lai radītu dažādus riska 
darījumus vai lai panāktu atšķirīgas 
izmaksu struktūras, salīdzinot ar tiešo 
turējumu. Šāda standartizēšana var ļaut 
privātajiem ieguldītājiem izmantot 
ieguldījumu stratēģijas, kas citādi būtu 
nepieejamas vai nepraktiskas, bet tai var 
būt nepieciešama papildu informācijas 
pieejamības nodrošināšana, jo īpaši lai 
varētu salīdzināt dažādus ieguldījumu 
standartizēšanas veidus.

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem (neatkarīgi no to formas vai 
uzbūves), kuri izveidoti finanšu 
pakalpojumu nozarē, lai nodrošinātu 
ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam piedāvātie 
ieņēmumi ir pakļauti viena vai vairāku 
aktīvu rezultātiem vai atsauces vērtībām, 
kas nav procentu likme, vienlaicīgi 
neizslēdzot strukturētos depozītus. Tiem 
vajadzētu ietvert tādus ieguldījumu 
produktus kā ieguldījumu fondus, dzīvības 
apdrošināšanas polises ar ieguldījumu 
elementu un privātus strukturētus 
produktus. Šiem produktiem ieguldījumi
nav tiešie ieguldījumi, pērkot vai turot 
valdījumā pašus aktīvus. Šie produkti 
funkcionē kā starpposms starp ieguldītāju 
un tirgiem ar aktīvu standartizēšanas –
iepakošanas vai pakešu veidošanas –
procesa palīdzību, lai radītu dažādus riska 
darījumus vai lai panāktu atšķirīgas 
izmaksu struktūras, salīdzinot ar tiešo 
turējumu. Šāda standartizēšana var ļaut 
privātajiem ieguldītājiem izmantot 
ieguldījumu stratēģijas, kas citādi būtu 
nepieejamas vai nepraktiskas, bet tai var 
būt nepieciešama papildu informācijas 
pieejamības nodrošināšana, jo īpaši lai 
varētu salīdzināt dažādus ieguldījumu 
standartizēšanas veidus.

Or. en

Pamatojums

Regulas mērķis ir sniegt iespēju privātiem ieguldītājiem izprast un salīdzināt pēc būtības 
komplekso standartizēto ieguldījumu produktu galvenās iezīmes. Vienkārši bankas 
noguldījumi un krājgrāmatiņas pēc būtības nav tik sarežģīti, tādēļ vienkārši uzkrājumu 
produkti būtu jāizslēdz no Regulas darbības jomas. Tomēr, tā kā strukturētie depozīti ir 
kompleksāki, tie būtu jāiekļauj šīs regulas darbības jomā.
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Grozījums Nr. 80
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem (neatkarīgi no to formas vai 
uzbūves), kuri izveidoti finanšu 
pakalpojumu nozarē, lai nodrošinātu 
ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam piedāvātie 
ieņēmumi ir pakļauti viena vai vairāku 
aktīvu rezultātiem vai atsauces vērtībām, 
kas nav procentu likme. Tiem vajadzētu 
ietvert tādus ieguldījumu produktus kā 
ieguldījumu fondus, dzīvības 
apdrošināšanas polises ar ieguldījumu 
elementu un privātus strukturētus 
produktus. Šiem produktiem ieguldījumi 
nav tiešie ieguldījumi, pērkot vai turot 
valdījumā pašus aktīvus. Šie produkti 
funkcionē kā starpposms starp ieguldītāju 
un tirgiem ar aktīvu standartizēšanas –
iepakošanas vai pakešu veidošanas –
procesa palīdzību, lai radītu dažādus riska 
darījumus vai lai panāktu atšķirīgas 
izmaksu struktūras, salīdzinot ar tiešo 
turējumu. Šāda standartizēšana var ļaut 
privātajiem ieguldītājiem izmantot 
ieguldījumu stratēģijas, kas citādi būtu 
nepieejamas vai nepraktiskas, bet tai var 
būt nepieciešama papildu informācijas 
pieejamības nodrošināšana, jo īpaši lai 
varētu salīdzināt dažādus ieguldījumu 
standartizēšanas veidus.

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem (neatkarīgi no to formas vai 
uzbūves), kuri izveidoti finanšu 
pakalpojumu nozarē, lai nodrošinātu 
ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam piedāvātie 
ieņēmumi ir pakļauti viena vai vairāku 
aktīvu rezultātiem vai atsauces vērtībām, 
kas nav procentu likme. Tiem vajadzētu 
ietvert tādus ieguldījumu produktus kā 
ieguldījumu fondus, dzīvības 
apdrošināšanas polises ar ieguldījumu 
elementu un privātus strukturētus 
produktus. Šiem produktiem ieguldījumi 
nav tiešie ieguldījumi, pērkot vai turot 
valdījumā pašus aktīvus. Šie produkti 
funkcionē kā starpposms starp ieguldītāju 
un tirgiem ar aktīvu standartizēšanas –
iepakošanas vai pakešu veidošanas –
procesa palīdzību, lai radītu dažādus riska 
darījumus vai lai panāktu atšķirīgas 
izmaksu struktūras, salīdzinot ar tiešo 
turējumu. Šāda standartizēšana var ļaut 
privātajiem ieguldītājiem izmantot 
ieguldījumu stratēģijas, kas citādi būtu 
nepieejamas vai nepraktiskas, bet tai var 
būt nepieciešama papildu informācijas 
pieejamības nodrošināšana, jo īpaši lai 
varētu salīdzināt dažādus ieguldījumu 
standartizēšanas veidus un nodrošināt to, 
lai privātie ieguldītāji saprastu privāto 
ieguldījumu produktu pamatiezīmes un 
riskus un salīdzinātu dažādu produktu 
iezīmes.

Or. en



PE504.397v02-00 16/171 AM\927693LV.doc

LV

Grozījums Nr. 81
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem (neatkarīgi no to formas vai 
uzbūves), kuri izveidoti finanšu 
pakalpojumu nozarē, lai nodrošinātu 
ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam piedāvātie 
ieņēmumi ir pakļauti viena vai vairāku 
aktīvu rezultātiem vai atsauces vērtībām, 
kas nav procentu likme. Tiem vajadzētu 
ietvert tādus ieguldījumu produktus kā 
ieguldījumu fondus, dzīvības 
apdrošināšanas polises ar ieguldījumu 
elementu un privātus strukturētus 
produktus. Šiem produktiem ieguldījumi 
nav tiešie ieguldījumi, pērkot vai turot 
valdījumā pašus aktīvus. Šie produkti 
funkcionē kā starpposms starp ieguldītāju 
un tirgiem ar aktīvu standartizēšanas –
iepakošanas vai pakešu veidošanas –
procesa palīdzību, lai radītu dažādus riska 
darījumus vai lai panāktu atšķirīgas 
izmaksu struktūras, salīdzinot ar tiešo 
turējumu. Šāda standartizēšana var ļaut 
privātajiem ieguldītājiem izmantot 
ieguldījumu stratēģijas, kas citādi būtu 
nepieejamas vai nepraktiskas, bet tai var 
būt nepieciešama papildu informācijas 
pieejamības nodrošināšana, jo īpaši lai 
varētu salīdzināt dažādus ieguldījumu 
standartizēšanas veidus.

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem (neatkarīgi no to formas vai 
uzbūves), kuri izveidoti finanšu 
pakalpojumu nozarē, lai nodrošinātu 
ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam piedāvātie 
ieņēmumi ir pakļauti viena vai vairāku 
aktīvu rezultātiem vai atsauces vērtībām, 
kas nav procentu likme. Tiem vajadzētu 
ietvert tādus ieguldījumu produktus kā 
ieguldījumu fondus, dzīvības 
apdrošināšanas polises ar ieguldījumu 
elementu un privātus strukturētus 
produktus. Šiem produktiem ieguldījumi 
nav tiešie ieguldījumi, pērkot vai turot 
valdījumā pašus aktīvus. Šie produkti 
funkcionē kā starpposms starp ieguldītāju 
un tirgiem ar aktīvu standartizēšanas –
iepakošanas vai pakešu veidošanas –
procesa palīdzību, lai radītu dažādus riska 
darījumus vai lai panāktu atšķirīgas 
izmaksu struktūras, salīdzinot ar tiešo 
turējumu. Šāda standartizēšana var ļaut 
privātajiem ieguldītājiem izmantot 
ieguldījumu stratēģijas, kas citādi būtu 
nepieejamas vai nepraktiskas, bet tai var 
būt nepieciešama papildu informācijas 
pieejamības nodrošināšana, jo īpaši lai 
varētu salīdzināt dažādus ieguldījumu 
standartizēšanas veidus. Aktīvi, kas ir tiešā 
turējumā, piemēram, uzņēmumu akcijas 
vai valsts obligācijas, nav standartizētie 
ieguldījumu produkti, un tādējādi tie būtu 
jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem (neatkarīgi no to formas vai 
uzbūves), kuri izveidoti finanšu 
pakalpojumu nozarē, lai nodrošinātu 
ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam piedāvātie 
ieņēmumi ir pakļauti viena vai vairāku 
aktīvu rezultātiem vai atsauces vērtībām,
kas nav procentu likme. Tiem vajadzētu 
ietvert tādus ieguldījumu produktus kā 
ieguldījumu fondus, dzīvības 
apdrošināšanas polises ar ieguldījumu 
elementu un privātus strukturētus
produktus. Šiem produktiem ieguldījumi 
nav tiešie ieguldījumi, pērkot vai turot 
valdījumā pašus aktīvus. Šie produkti 
funkcionē kā starpposms starp ieguldītāju 
un tirgiem ar aktīvu standartizēšanas –
iepakošanas vai pakešu veidošanas –
procesa palīdzību, lai radītu dažādus riska 
darījumus vai lai panāktu atšķirīgas 
izmaksu struktūras, salīdzinot ar tiešo 
turējumu. Šāda standartizēšana var ļaut 
privātajiem ieguldītājiem izmantot 
ieguldījumu stratēģijas, kas citādi būtu 
nepieejamas vai nepraktiskas, bet tai var 
būt nepieciešama papildu informācijas 
pieejamības nodrošināšana, jo īpaši lai 
varētu salīdzināt dažādus ieguldījumu 
standartizēšanas veidus.

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem (neatkarīgi no to formas vai 
uzbūves), kuri izveidoti finanšu 
pakalpojumu nozarē, lai nodrošinātu 
ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam
atmaksājamā summa ir pakļauta atsauces 
vērtību svārstībām vai viena vai vairāku 
aktīvu, kurus ieguldītājs nepērk tieši, 
rezultātu svārstībām. Tiem vajadzētu 
ietvert cita starpā tādus ieguldījumu 
produktus kā ieguldījumu fondus, dzīvības 
apdrošināšanas polises ar ieguldījumu 
elementu un strukturētus depozītus. Šiem 
produktiem ieguldījumi nav tiešie 
ieguldījumi, pērkot vai turot valdījumā 
pašus aktīvus. Šie produkti funkcionē kā 
starpposms starp ieguldītāju un tirgiem ar 
aktīvu standartizēšanas — iepakošanas vai 
pakešu veidošanas — procesa palīdzību, lai 
radītu dažādus riska darījumus vai lai 
panāktu atšķirīgas izmaksu struktūras, 
salīdzinot ar tiešo turējumu. Šāda 
standartizēšana var ļaut privātajiem 
ieguldītājiem izmantot ieguldījumu 
stratēģijas, kas citādi būtu nepieejamas vai 
nepraktiskas, bet tai var būt nepieciešama 
papildu informācijas pieejamības
nodrošināšana, jo īpaši lai varētu salīdzināt 
dažādus ieguldījumu standartizēšanas 
veidus.

Or. en

Pamatojums

Pamatinformācijas dokumenta regulas projektā ir paredzēts uzlabot standartizētu privāto 
ieguldījumu produktu saprotamību un salīdzināmību. Pašlaik Regulas darbības jomā būtu 
jāiekļauj tikai šādi standartizēti produkti, un citi ieguldījumu produkti tajā būtu jāiekļauj tikai 
pēc tam, kad Eiropas uzraudzības iestādes būs veikušas pilnīgu izmaksu un ieguvumu analīzi.
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Grozījums Nr. 83
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja 
(CEBS), Eiropas vērtspapīru regulatoru 
komiteja (CESR) un Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
uzraugu komiteja (CEIOPS) kā 
struktūras ar šauri specializētu darbības 
jomu iesniedza Komisijai savus atzinumus 
saistībā ar prasību par pamatinformācijas 
dokumentu. Galīgajā darba grupas 
ziņojumā (2010. gada 6. oktobrī) tās 
vienojās par definīciju, kuru vēlāk 
pārņēma Komisija. Šī definīcija ir 
padziļināta dialoga un apspriešanās ar 
visām ieinteresētajām pusēm rezultāts, un 
tā būtu jāievēro. Regulas darbības jomas 
ierobežošana, tajā iekļaujot tikai 
standartizētus privāto ieguldījumu 
produktus, palielinās pamatinformācijas 
dokumenta efektivitāti praksē — šāda 
rīcība būs mērķtiecīgāka un lietderīgāka 
patērētājiem, jo tā aptvers tikai tos 
produktus attiecībā uz kuriem 
pamatinformācijas dokumenta lietderība 
ir acīmredzama. Darbības jomas 
pārskatīšana vēlākā posmā dos iespēju 
izvērtēt pamatinformācijas dokumenta 
sākotnējo ietekmi, un turpmāk pēc 
pilnīgas izmaksu un ieguvumu analīzes 
varētu veikt minētās jomas iespējamu 
paplašināšanu, kas varētu būt 
nepieciešama arbitrāžas gadījumā un, ja 
tiks konstatētas negatīvas sekas 
patērētājiem.

Or. en



AM\927693LV.doc 19/171 PE504.397v02-00

LV

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ir balstīts uz EUI priekšteču sniegtajām speciālajām zināšanām. 
Tādēļ būtu jāievēro definīcija, saskaņā ar kuru darbības joma ietver tikai PRIP. Lai 
papildinātu darbības jomu, būtu jāveic pilnīga analīze, izvērtējot ieguvumus un izmaksas 
patērētājiem un saistību ar citām direktīvām un regulām.

Grozījums Nr. 84
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Šī regula būtu jāpiemēro arī tādu 
īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību un 
kontrolakciju sabiedrību akcijām un 
daļām, kuras ieguldījumu produkta 
izveidotājs var radīt nolūkā apiet šo 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu to, ka šī regula tiek 
piemērota tikai attiecībā uz šādiem 
standartizētiem ieguldījumu produktiem, 
apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā 
ieguldījumu iespējas, un produkti, kas ir 
pakļauti tikai procentu likmēm, tādējādi 
būtu jāizslēdz no regulas darbības jomas. 
Aktīvi, kas ir tiešā turējumā, piemēram, 
uzņēmumu akcijas vai valsts obligācijas, 
nav standartizētie ieguldījumu produkti, 
un tādējādi tie būtu jāizslēdz. Tā kā 
galvenā uzmanība šajā regulā ir pievērsta 

(7) Ieguldījumu fondi, kas paredzēti 
institucionālajiem ieguldītājiem, neietilpst 
šīs regulas darbības jomā, jo tie netiek 
pārdoti privātiem ieguldītājiem. Turpretī
ieguldījumu produktiem, kuru mērķis ir 
uzkrāt ietaupījumus individuālām 
pensijām, būtu jāpaliek regulas darbības 
jomā, jo tie bieži konkurē ar citiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
un privātajiem ieguldītājiem tiek izplatīti 
līdzīgā veidā.
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informācijas par ieguldījumu produktu 
tirgošanu privātiem ieguldītājiem 
saprotamības un salīdzināmības 
uzlabošanai, šī regula nebūtu jāattiecina 
uz aroda pensiju shēmām, kas ietilpst 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 3. jūnija Direktīvas 
2003/41/EK par papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūciju darbību un 
uzraudzību vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 25. novembra 
Direktīvas 2009/138/EK par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
jomā (Maksātspēja II) darbības jomā. Arī 
daži aroda pensiju produkti, kas neietilpst 
Direktīvas 2003/41/EK darbības jomā, 
būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības 
jomas ar nosacījumu, ka valsts tiesību 
aktos ir paredzēta darba devēja finansiālā 
līdzdalība, un ar nosacījumu, ka 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzējiem. Ieguldījumu 
fondi, kas paredzēti institucionālajiem 
ieguldītājiem, arī neietilpst šīs regulas 
darbības jomā, jo tie netiek pārdoti 
privātiem ieguldītājiem. Tomēr
ieguldījumu produktiem, kuru mērķis ir 
uzkrāt ietaupījumus individuālām 
pensijām, būtu jāpaliek regulas darbības 
jomā, jo tie bieži konkurē ar citiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
un privātajiem ieguldītājiem tiek izplatīti 
līdzīgā veidā.

Or. de

Grozījums Nr. 86
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu to, ka šī regula tiek (7) Apdrošināšanas produkti, kas 
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piemērota tikai attiecībā uz šādiem 
standartizētiem ieguldījumu produktiem,
apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā 
ieguldījumu iespējas, un produkti, kas ir 
pakļauti tikai procentu likmēm, tādējādi
būtu jāizslēdz no regulas darbības jomas.
Aktīvi, kas ir tiešā turējumā, piemēram, 
uzņēmumu akcijas vai valsts obligācijas, 
nav standartizētie ieguldījumu produkti, 
un tādējādi tie būtu jāizslēdz. Tā kā 
galvenā uzmanība šajā regulā ir pievērsta 
informācijas par ieguldījumu produktu 
tirgošanu privātiem ieguldītājiem 
saprotamības un salīdzināmības 
uzlabošanai, šī regula nebūtu jāattiecina uz 
aroda pensiju shēmām, kas ietilpst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīvas 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 25. novembra Direktīvas 
2009/138/EK par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 
darbības jomā. Arī daži aroda pensiju 
produkti, kas neietilpst Direktīvas 
2003/41/EK darbības jomā, būtu jāizslēdz 
no šīs regulas darbības jomas ar 
nosacījumu, ka valsts tiesību aktos ir 
paredzēta darba devēja finansiālā 
līdzdalība, un ar nosacījumu, ka 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzējiem. Ieguldījumu 
fondi, kas paredzēti institucionālajiem 
ieguldītājiem, arī neietilpst šīs regulas 
darbības jomā, jo tie netiek pārdoti 
privātiem ieguldītājiem. Tomēr 
ieguldījumu produktiem, kuru mērķis ir 
uzkrāt ietaupījumus individuālām 
pensijām, būtu jāpaliek regulas darbības 
jomā, jo tie bieži konkurē ar citiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
un privātajiem ieguldītājiem tiek izplatīti
līdzīgā veidā.

nepiedāvā ieguldījumu iespējas, un 
produkti, kas ir pakļauti tikai procentu 
likmēm, būtu jāizslēdz no regulas darbības 
jomas. Tā kā galvenā uzmanība šajā regulā 
ir pievērsta informācijas par ieguldījumu 
produktu tirgošanu privātiem ieguldītājiem 
saprotamības un salīdzināmības 
uzlabošanai, šī regula nebūtu jāattiecina uz 
aroda pensiju shēmām, kas ietilpst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīvas 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 25. novembra Direktīvas 
2009/138/EK par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 
darbības jomā. Arī daži aroda pensiju 
produkti, kas neietilpst Direktīvas 
2003/41/EK darbības jomā, būtu jāizslēdz 
no šīs regulas darbības jomas ar 
nosacījumu, ka valsts tiesību aktos ir 
paredzēta darba devēja finansiālā 
līdzdalība, un ar nosacījumu, ka 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzējiem. Ieguldījumu 
fondi, kas paredzēti institucionālajiem 
ieguldītājiem, arī neietilpst šīs regulas 
darbības jomā, jo tie netiek pārdoti 
privātiem ieguldītājiem. Tomēr 
ieguldījumu produktiem, kuru mērķis ir 
uzkrāt ietaupījumus individuālām 
pensijām, būtu jāpaliek regulas darbības 
jomā, jo tie bieži konkurē ar citiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
un privātajiem ieguldītājiem tiek izplatīti 
līdzīgā veidā.

Or. en



PE504.397v02-00 22/171 AM\927693LV.doc

LV

Grozījums Nr. 87
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu to, ka šī regula tiek 
piemērota tikai attiecībā uz šādiem 
standartizētiem ieguldījumu produktiem, 
apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā 
ieguldījumu iespējas, un produkti, kas ir 
pakļauti tikai procentu likmēm, tādējādi 
būtu jāizslēdz no regulas darbības jomas. 
Aktīvi, kas ir tiešā turējumā, piemēram, 
uzņēmumu akcijas vai valsts obligācijas, 
nav standartizētie ieguldījumu produkti, 
un tādējādi tie būtu jāizslēdz. Tā kā 
galvenā uzmanība šajā regulā ir pievērsta 
informācijas par ieguldījumu produktu 
tirgošanu privātiem ieguldītājiem 
saprotamības un salīdzināmības 
uzlabošanai, šī regula nebūtu jāattiecina uz 
aroda pensiju shēmām, kas ietilpst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīvas 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 25. novembra Direktīvas 
2009/138/EK par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 
darbības jomā. Arī daži aroda pensiju 
produkti, kas neietilpst Direktīvas 
2003/41/EK darbības jomā, būtu jāizslēdz 
no šīs regulas darbības jomas ar 
nosacījumu, ka valsts tiesību aktos ir 
paredzēta darba devēja finansiālā 
līdzdalība, un ar nosacījumu, ka 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzējiem. Ieguldījumu 
fondi, kas paredzēti institucionālajiem 
ieguldītājiem, arī neietilpst šīs regulas 
darbības jomā, jo tie netiek pārdoti 

(7) Tā kā galvenā uzmanība šajā regulā ir 
pievērsta informācijas par ieguldījumu 
produktu tirgošanu privātiem ieguldītājiem 
saprotamības un salīdzināmības 
uzlabošanai, šī regula nebūtu jāattiecina uz 
aroda pensiju shēmām, kas ietilpst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīvas 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 25. novembra Direktīvas 
2009/138/EK par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 
darbības jomā. Arī daži aroda pensiju 
produkti, kas neietilpst Direktīvas 
2003/41/EK darbības jomā, būtu jāizslēdz 
no šīs regulas darbības jomas ar 
nosacījumu, ka valsts tiesību aktos ir 
paredzēta darba devēja finansiālā 
līdzdalība, un ar nosacījumu, ka 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzējiem. Ieguldījumu 
fondi, kas paredzēti institucionālajiem 
ieguldītājiem, arī neietilpst šīs regulas 
darbības jomā, jo tie netiek pārdoti 
privātiem ieguldītājiem. Tomēr 
ieguldījumu produktiem, kuru mērķis ir 
uzkrāt ietaupījumus individuālām 
pensijām, būtu jāpaliek regulas darbības 
jomā, jo tie bieži konkurē ar citiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
un privātajiem ieguldītājiem tiek izplatīti 
līdzīgā veidā.
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privātiem ieguldītājiem. Tomēr 
ieguldījumu produktiem, kuru mērķis ir 
uzkrāt ietaupījumus individuālām 
pensijām, būtu jāpaliek regulas darbības 
jomā, jo tie bieži konkurē ar citiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
un privātajiem ieguldītājiem tiek izplatīti 
līdzīgā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu to, ka šī regula tiek 
piemērota tikai attiecībā uz šādiem 
standartizētiem ieguldījumu produktiem, 
apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā 
ieguldījumu iespējas, un produkti, kas ir 
pakļauti tikai procentu likmēm, tādējādi 
būtu jāizslēdz no regulas darbības jomas.
Aktīvi, kas ir tiešā turējumā, piemēram, 
uzņēmumu akcijas vai valsts obligācijas, 
nav standartizētie ieguldījumu produkti, un 
tādējādi tie būtu jāizslēdz. Tā kā galvenā 
uzmanība šajā regulā ir pievērsta 
informācijas par ieguldījumu produktu 
tirgošanu privātiem ieguldītājiem 
saprotamības un salīdzināmības 
uzlabošanai, šī regula nebūtu jāattiecina uz 
aroda pensiju shēmām, kas ietilpst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīvas 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 25. novembra Direktīvas 
2009/138/EK par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 
darbības jomā. Arī daži aroda pensiju 

(7) Lai nodrošinātu to, ka šī regula tiek 
piemērota tikai attiecībā uz šādiem 
standartizētiem ieguldījumu produktiem, 
apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā 
ieguldījumu iespējas, un produkti, kas ir 
pakļauti tikai procentu likmēm, izņemot 
strukturētos depozītus, tādējādi būtu 
jāizslēdz no regulas darbības jomas. Aktīvi, 
kas ir tiešā turējumā, piemēram, 
uzņēmumu akcijas vai valsts obligācijas, 
nav standartizētie ieguldījumu produkti, un 
tādējādi tie būtu jāizslēdz. Tā kā galvenā 
uzmanība šajā regulā ir pievērsta 
informācijas par ieguldījumu produktu 
tirgošanu privātiem ieguldītājiem 
saprotamības un salīdzināmības 
uzlabošanai, šī regula nebūtu jāattiecina uz 
aroda pensiju shēmām, kas ietilpst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīvas 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 25. novembra Direktīvas 
2009/138/EK par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 
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produkti, kas neietilpst Direktīvas 
2003/41/EK darbības jomā, būtu jāizslēdz 
no šīs regulas darbības jomas ar 
nosacījumu, ka valsts tiesību aktos ir 
paredzēta darba devēja finansiālā 
līdzdalība, un ar nosacījumu, ka 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzējiem. Ieguldījumu 
fondi, kas paredzēti institucionālajiem 
ieguldītājiem, arī neietilpst šīs regulas 
darbības jomā, jo tie netiek pārdoti 
privātiem ieguldītājiem. Tomēr 
ieguldījumu produktiem, kuru mērķis ir 
uzkrāt ietaupījumus individuālām 
pensijām, būtu jāpaliek regulas darbības 
jomā, jo tie bieži konkurē ar citiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
un privātajiem ieguldītājiem tiek izplatīti 
līdzīgā veidā.

darbības jomā. Arī daži aroda pensiju 
produkti, kas neietilpst Direktīvas 
2003/41/EK darbības jomā, būtu jāizslēdz 
no šīs regulas darbības jomas ar 
nosacījumu, ka valsts tiesību aktos ir 
paredzēta darba devēja finansiālā 
līdzdalība, un ar nosacījumu, ka 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzējiem. Ieguldījumu 
fondi, kas paredzēti institucionālajiem 
ieguldītājiem, arī neietilpst šīs regulas 
darbības jomā, jo tie netiek pārdoti 
privātiem ieguldītājiem. Tomēr 
ieguldījumu produktiem, kuru mērķis ir 
uzkrāt ietaupījumus individuālām 
pensijām, būtu jāpaliek regulas darbības 
jomā, jo tie bieži konkurē ar citiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
un privātajiem ieguldītājiem tiek izplatīti 
līdzīgā veidā.

Or. en

Pamatojums

Regulas mērķis ir sniegt iespēju privātiem ieguldītājiem izprast un salīdzināt pēc būtības 
komplekso standartizēto ieguldījumu produktu galvenās iezīmes. Vienkārši bankas 
noguldījumi un krājgrāmatiņas pēc būtības nav tik sarežģīti, tādēļ vienkārši uzkrājumu 
produkti būtu jāizslēdz no regulas darbības jomas. Tomēr, tā kā strukturētie depozīti ir 
kompleksāki, tie būtu jāiekļauj šīs regulas darbības jomā.

Grozījums Nr. 89
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu to, ka šī regula tiek 
piemērota tikai attiecībā uz šādiem 
standartizētiem ieguldījumu produktiem, 
apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā 
ieguldījumu iespējas, un produkti, kas ir 
pakļauti tikai procentu likmēm, tādējādi 
būtu jāizslēdz no regulas darbības jomas.

(7) Lai nodrošinātu to, ka šī regula tiek 
piemērota tikai attiecībā uz šādiem 
standartizētiem privāto ieguldījumu 
produktiem, apdrošināšanas produkti, kas 
nepiedāvā ieguldījumu iespējas, un
depozīti, izņemot strukturētos depozītus, 
kā arī produkti, kas ir pakļauti tikai 
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Aktīvi, kas ir tiešā turējumā, piemēram, 
uzņēmumu akcijas vai valsts obligācijas, 
nav standartizētie ieguldījumu produkti, un 
tādējādi tie būtu jāizslēdz. Tā kā galvenā 
uzmanība šajā regulā ir pievērsta 
informācijas par ieguldījumu produktu 
tirgošanu privātiem ieguldītājiem 
saprotamības un salīdzināmības 
uzlabošanai, šī regula nebūtu jāattiecina uz 
aroda pensiju shēmām, kas ietilpst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīvas 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 25. novembra Direktīvas 
2009/138/EK par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 
darbības jomā. Arī daži aroda pensiju 
produkti, kas neietilpst Direktīvas 
2003/41/EK darbības jomā, būtu jāizslēdz 
no šīs regulas darbības jomas ar 
nosacījumu, ka valsts tiesību aktos ir 
paredzēta darba devēja finansiālā 
līdzdalība, un ar nosacījumu, ka 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz
pensiju produktu sniedzējiem. Ieguldījumu 
fondi, kas paredzēti institucionālajiem 
ieguldītājiem, arī neietilpst šīs regulas 
darbības jomā, jo tie netiek pārdoti 
privātiem ieguldītājiem. Tomēr 
ieguldījumu produktiem, kuru mērķis ir 
uzkrāt ietaupījumus individuālām 
pensijām, būtu jāpaliek regulas darbības 
jomā, jo tie bieži konkurē ar citiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
un privātajiem ieguldītājiem tiek izplatīti 
līdzīgā veidā.

procentu likmēm, tādējādi būtu jāizslēdz 
no regulas darbības jomas. Aktīvi, kas ir 
tiešā turējumā, piemēram, uzņēmumu 
akcijas vai valsts obligācijas, nav 
standartizētie ieguldījumu produkti, un 
tādējādi tie būtu jāizslēdz. Tā kā galvenā 
uzmanība šajā regulā ir pievērsta 
informācijas par standartizētu privāto
ieguldījumu produktu tirgošanu privātiem 
ieguldītājiem saprotamības un 
salīdzināmības uzlabošanai, šī regula 
nebūtu jāattiecina uz aroda pensiju 
shēmām, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvas 
2003/41/EK par papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūciju darbību un 
uzraudzību vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 25. novembra 
Direktīvas 2009/138/EK par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā
(Maksātspēja II) darbības jomā. Arī daži 
aroda pensiju produkti, kas neietilpst 
Direktīvas 2003/41/EK darbības jomā, būtu 
jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas ar 
nosacījumu, ka valsts tiesību aktos ir 
paredzēta darba devēja finansiālā 
līdzdalība, kā arī oficiāli atzīti pensiju 
produkti un sociālās drošības sistēmas, uz
kurām attiecas valsts vai Savienības 
tiesību akti. Ieguldījumu fondi, kas 
paredzēti institucionālajiem ieguldītājiem, 
arī neietilpst šīs regulas darbības jomā, jo 
tie netiek pārdoti privātiem ieguldītājiem.
Tomēr ieguldījumu produktiem, kuru 
mērķis ir uzkrāt ietaupījumus individuālām 
pensijām, būtu jāpaliek regulas darbības 
jomā, jo tie bieži konkurē ar citiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
un privātajiem ieguldītājiem tiek izplatīti 
līdzīgā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Burkhard Balz
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Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu to, ka šī regula tiek 
piemērota tikai attiecībā uz šādiem 
standartizētiem ieguldījumu produktiem, 
apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā 
ieguldījumu iespējas, un produkti, kas ir 
pakļauti tikai procentu likmēm, tādējādi 
būtu jāizslēdz no regulas darbības jomas.
Aktīvi, kas ir tiešā turējumā, piemēram, 
uzņēmumu akcijas vai valsts obligācijas, 
nav standartizētie ieguldījumu produkti, un 
tādējādi tie būtu jāizslēdz. Tā kā galvenā 
uzmanība šajā regulā ir pievērsta 
informācijas par ieguldījumu produktu 
tirgošanu privātiem ieguldītājiem 
saprotamības un salīdzināmības 
uzlabošanai, šī regula nebūtu jāattiecina uz 
aroda pensiju shēmām, kas ietilpst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīvas 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 25. novembra Direktīvas 
2009/138/EK par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 
darbības jomā. Arī daži aroda pensiju 
produkti, kas neietilpst Direktīvas 
2003/41/EK darbības jomā, būtu jāizslēdz 
no šīs regulas darbības jomas ar 
nosacījumu, ka valsts tiesību aktos ir 
paredzēta darba devēja finansiālā 
līdzdalība, un ar nosacījumu, ka 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzējiem. Ieguldījumu 
fondi, kas paredzēti institucionālajiem 
ieguldītājiem, arī neietilpst šīs regulas 
darbības jomā, jo tie netiek pārdoti 
privātiem ieguldītājiem. Tomēr 
ieguldījumu produktiem, kuru mērķis ir 
uzkrāt ietaupījumus individuālām 
pensijām, būtu jāpaliek regulas darbības 

(7) Lai nodrošinātu to, ka šī regula tiek 
piemērota tikai attiecībā uz šādiem 
standartizētiem ieguldījumu produktiem, 
apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā 
ieguldījumu iespējas, un produkti, kas ir 
pakļauti tikai procentu likmēm, tādējādi 
būtu jāizslēdz no regulas darbības jomas.
Aktīvi, kas ir tiešā turējumā, piemēram, 
uzņēmumu akcijas vai valsts obligācijas, 
nav standartizētie ieguldījumu produkti, un 
tādējādi tie būtu jāizslēdz. Šīs regulas 
darbības jomai arī turpmāk vajadzētu būt 
īpaši pielāgotai standartizētiem 
ieguldījumu produktiem, lai atspoguļotu 
dažādos finanšu tirgus produktu 
sarežģītības līmeņus un ņemtu vērā 
ieguldījumu produktu izveidotājiem un šo 
produktu tirgotājiem izvirzīto prasību 
samērīgumu. Tā kā galvenā uzmanība šajā 
regulā ir pievērsta informācijas par 
ieguldījumu produktu tirgošanu privātiem 
ieguldītājiem saprotamības un 
salīdzināmības uzlabošanai, šī regula 
nebūtu jāattiecina uz aroda pensiju 
shēmām, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvas 
2003/41/EK par papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūciju darbību un 
uzraudzību vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 25. novembra 
Direktīvas 2009/138/EK par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā
(Maksātspēja II) darbības jomā. Arī daži 
aroda pensiju produkti, kas neietilpst 
Direktīvas 2003/41/EK darbības jomā, būtu 
jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas ar 
nosacījumu, ka valsts tiesību aktos ir 
paredzēta darba devēja finansiālā 
līdzdalība, un ar nosacījumu, ka 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzējiem. Ieguldījumu 
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jomā, jo tie bieži konkurē ar citiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
un privātajiem ieguldītājiem tiek izplatīti 
līdzīgā veidā.

fondi, kas paredzēti institucionālajiem 
ieguldītājiem, arī neietilpst šīs regulas 
darbības jomā, jo tie netiek pārdoti 
privātiem ieguldītājiem. Tomēr 
ieguldījumu produktiem, kuru mērķis ir 
uzkrāt ietaupījumus individuālām 
pensijām, būtu jāpaliek regulas darbības 
jomā, jo tie bieži konkurē ar citiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
un privātajiem ieguldītājiem tiek izplatīti 
līdzīgā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu to, ka šī regula tiek 
piemērota tikai attiecībā uz šādiem 
standartizētiem ieguldījumu produktiem, 
apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā 
ieguldījumu iespējas, un produkti, kas ir 
pakļauti tikai procentu likmēm, tādējādi 
būtu jāizslēdz no regulas darbības jomas.
Aktīvi, kas ir tiešā turējumā, piemēram, 
uzņēmumu akcijas vai valsts obligācijas, 
nav standartizētie ieguldījumu produkti, un 
tādējādi tie būtu jāizslēdz. Tā kā galvenā 
uzmanība šajā regulā ir pievērsta 
informācijas par ieguldījumu produktu 
tirgošanu privātiem ieguldītājiem 
saprotamības un salīdzināmības 
uzlabošanai, šī regula nebūtu jāattiecina uz 
aroda pensiju shēmām, kas ietilpst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīvas 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 25. novembra Direktīvas 
2009/138/EK par uzņēmējdarbības 

(7) Lai nodrošinātu to, ka šī regula tiek 
piemērota tikai attiecībā uz šādiem 
standartizētiem ieguldījumu produktiem, 
apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā 
ieguldījumu iespējas, un nestrukturētie 
depozīti tādējādi būtu jāizslēdz no regulas 
darbības jomas. Aktīvi, kas ir tiešā 
turējumā, piemēram, uzņēmumu akcijas 
vai valsts obligācijas, nav standartizētie 
ieguldījumu produkti, un tādējādi tie būtu
jāizslēdz. Tā kā galvenā uzmanība šajā 
regulā ir pievērsta informācijas par 
ieguldījumu produktu tirgošanu privātiem 
ieguldītājiem saprotamības un 
salīdzināmības uzlabošanai, šī regula 
nebūtu jāattiecina uz aroda pensiju 
shēmām, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvas 
2003/41/EK par papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūciju darbību un 
uzraudzību vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 25. novembra 
Direktīvas 2009/138/EK par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
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uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 
darbības jomā. Arī daži aroda pensiju 
produkti, kas neietilpst Direktīvas 
2003/41/EK darbības jomā, būtu jāizslēdz 
no šīs regulas darbības jomas ar 
nosacījumu, ka valsts tiesību aktos ir 
paredzēta darba devēja finansiālā 
līdzdalība, un ar nosacījumu, ka 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzējiem. Ieguldījumu 
fondi, kas paredzēti institucionālajiem 
ieguldītājiem, arī neietilpst šīs regulas 
darbības jomā, jo tie netiek pārdoti 
privātiem ieguldītājiem. Tomēr 
ieguldījumu produktiem, kuru mērķis ir 
uzkrāt ietaupījumus individuālām 
pensijām, būtu jāpaliek regulas darbības 
jomā, jo tie bieži konkurē ar citiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
un privātajiem ieguldītājiem tiek izplatīti 
līdzīgā veidā.

apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā
(Maksātspēja II) darbības jomā. Arī daži 
aroda pensiju produkti, kas neietilpst 
Direktīvas 2003/41/EK darbības jomā, būtu 
jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas ar 
nosacījumu, ka valsts tiesību aktos ir 
paredzēta darba devēja finansiālā 
līdzdalība, un ar nosacījumu, ka 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzējiem. Ieguldījumu 
fondi, kas paredzēti institucionālajiem 
ieguldītājiem, arī neietilpst šīs regulas 
darbības jomā, jo tie netiek pārdoti 
privātiem ieguldītājiem. Tomēr 
ieguldījumu produktiem, kuru mērķis ir 
uzkrāt ietaupījumus individuālām 
pensijām, būtu jāpaliek regulas darbības 
jomā, jo tie bieži konkurē ar citiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
un privātajiem ieguldītājiem tiek izplatīti 
līdzīgā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu to, ka šī regula tiek 
piemērota tikai attiecībā uz šādiem 
standartizētiem ieguldījumu produktiem, 
apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā
ieguldījumu iespējas, un produkti, kas ir 
pakļauti tikai procentu likmēm, tādējādi 
būtu jāizslēdz no regulas darbības jomas.
Aktīvi, kas ir tiešā turējumā, piemēram, 
uzņēmumu akcijas vai valsts obligācijas, 
nav standartizētie ieguldījumu produkti, un 
tādējādi tie būtu jāizslēdz. Tā kā galvenā 
uzmanība šajā regulā ir pievērsta
informācijas par ieguldījumu produktu

(7) Tā kā šī regula attiecas tikai uz PRIP,
depozīti, izņemot strukturētos depozītus, 
un apdrošināšanas produkti, kuru 
apdrošinājuma summa nav pakļauta 
bāzes ieguldījumu vērtību svārstībām, nav
regulas darbības jomā. Aktīvi, kas ir tiešā 
turējumā, piemēram, uzņēmumu akcijas 
vai valsts obligācijas, nav standartizētie 
ieguldījumu produkti, un tādējādi tie tiek 
izslēgti. Tā kā šīs regulas mērķis ir uzlabot
informācijas par PRIP tirgošanu privātiem 
ieguldītājiem saprotamību un
salīdzināmību, šī regula nebūtu jāattiecina 
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tirgošanu privātiem ieguldītājiem
saprotamības un salīdzināmības 
uzlabošanai, šī regula nebūtu jāattiecina uz
aroda pensiju shēmām, kas ietilpst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīvas 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību vai
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 25. novembra Direktīvas 
2009/138/EK par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 
darbības jomā. Arī daži aroda pensiju 
produkti, kas neietilpst Direktīvas 
2003/41/EK darbības jomā, būtu jāizslēdz
no šīs regulas darbības jomas ar 
nosacījumu, ka valsts tiesību aktos ir 
paredzēta darba devēja finansiālā 
līdzdalība, un ar nosacījumu, ka 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz
pensiju produktu sniedzējiem. Ieguldījumu 
fondi, kas paredzēti institucionālajiem 
ieguldītājiem, arī neietilpst šīs regulas 
darbības jomā, jo tie netiek pārdoti 
privātiem ieguldītājiem. Tomēr 
ieguldījumu produktiem, kuru mērķis ir 
uzkrāt ietaupījumus individuālām 
pensijām, būtu jāpaliek regulas darbības 
jomā, jo tie bieži konkurē ar citiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
un privātajiem ieguldītājiem tiek izplatīti 
līdzīgā veidā.

uz pensiju shēmām, kas ietilpst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
3. jūnija Direktīvas 2003/41/EK par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību un
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 25. novembra Direktīvas 
2009/138/EK par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 
darbības jomā. No šīs regulas darbības 
jomas būtu jāizslēdz arī visi aroda pensiju 
produkti, ja valsts tiesību aktos ir 
paredzēta darba devēja finansiālā 
līdzdalība, kā arī citi oficiāli atzīti pensiju 
produkti un sociālās drošības sistēmas, uz
kurām attiecas valsts vai Savienības 
tiesību akti. Ieguldījumu fondi, kas 
paredzēti institucionālajiem ieguldītājiem, 
arī neietilpst šīs regulas darbības jomā, jo 
tie netiek pārdoti privātiem ieguldītājiem.
Piemērojot regulu tikai PRIP,
pamatinformācijas dokuments būs 
atbilstīgāks un tādējādi efektīvāks. 
Izvērtējot sekmes saistībā ar 
pamatinformācijas dokumentu, var 
apsvērt tā jomas paplašināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai viestu skaidrību par saistību starp 
pienākumiem, kas paredzēti šajā regulā, un 

(8) Lai viestu skaidrību par saistību starp 
pienākumiem, kas paredzēti šajā regulā, un 
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pienākumiem, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
4. novembra Direktīvā 2003/71/EK par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski 
piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to 
tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK 
grozījumiem, un Direktīvā 2009/138/EK, ir 
jāparedz, ka šīs direktīvas joprojām turpina 
piemērot papildus šai regulai.

pienākumiem, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
4. novembra Direktīvā 2003/71/EK par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski 
piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to 
tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK 
grozījumiem, un Direktīvā 2009/138/EK, ir 
jāparedz, ka šīs direktīvas joprojām turpina 
piemērot papildus šai regulai. Īpaši 
attiecībā uz kopsavilkumu būtiskākās 
informācijas sniegšanai, kā minēts 
Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktā, 
pēc šīs regulas pārskatīšanas 
pamatinformācijas dokumentu apvieno ar 
minēto dokumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ieguldījumu produktu izveidotājiem 
būtu jāpārliecinās, ka to strukturētais 
ieguldījumu produkts atbilst attiecīgo 
privāto ieguldītāju profilam. Tādēļ tiem 
būtu jāizveido iepriekšējs pienācīgas 
rūpības ievērošanas process, lai 
nodrošinātu, ka to ieguldījumu produkti 
privātajiem ieguldītājiem nav saistīti ar 
pakārtotajiem aktīviem, kuru riska un 
ienesīguma profils nav vienkārši 
saprotams.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Burkhard Balz
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Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Kompetentās iestādes un EBI, 
EAAPI un EVTI pēc pieprasījuma būtu 
jānodrošina ar visu informāciju, kas 
nepieciešama pamatinformācijas 
dokumentu satura pārbaudei, lai 
novērtētu atbilstību šai regulai un 
nodrošinātu klientu un ieguldītāju 
aizsardzību finanšu tirgos. Tomēr būtu 
jānodrošina, lai kompetentajām iestādēm 
nebūtu pienākuma iesaistīties katra 
atsevišķa pamatinformācijas dokumenta 
iepriekšējas apstiprināšanas procesā. 
Produktu intervences tiesības būtu 
jāīsteno saskaņā ar attiecīgajiem 
Direktīvas .../.../EU [FITD II] un Regulas 
(ES) Nr. .../... [FITR] noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ieguldījumu produktu izveidotajiem –
piemēram, fondu pārvaldniekiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām, vērtspapīru 
emitentiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām – būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem ieguldījumu produktiem, jo 
tie vislabāk pārzina produktu un ir par to 
atbildīgi. Ieguldījumu produktu 
izveidotājiem būtu jāizstrādā šis 
dokuments pirms tam, kad produktus var 
pārdot privātajiem ieguldītājiem. Tomēr, ja 
produkts netiek pārdots privātajiem 
ieguldītajiem, pamatinformācijas 

(9) Ieguldījumu produktu izveidotājiem —
piemēram, fondu pārvaldniekiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām, vērtspapīru 
emitentiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām — būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem ieguldījumu produktiem, jo 
tie vislabāk pārzina produktu un ir par to 
atbildīgi. Ieguldījumu produktu 
izveidotājiem būtu jāizstrādā šis 
dokuments pirms tam, kad produktus var 
pārdot privātajiem ieguldītājiem. Tomēr, ja 
produkts netiek pārdots privātajiem 
ieguldītājiem, pamatinformācijas 
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dokumentu izstrādāt nav nepieciešams, un, 
ja ieguldījumu produkta izveidotājs nespēj 
izstrādāt pamatinformācijas dokumentu, to 
var deleģēt citiem. Lai nodrošinātu 
pamatinformācijas dokumentu plašu 
izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu 
jāparedz iespēja ieguldījumu produkta 
izveidotājam to publicēt paša izvēlētā 
tīmekļa vietnē.

dokumentu izstrādāt nav nepieciešams, un, 
ja ieguldījumu produkta izveidotājs nespēj 
izstrādāt pamatinformācijas dokumentu, to 
var deleģēt citiem. Lemjot par iespējamu 
nepraktiskumu ieguldījumu produkta 
izveidotājam, būtu jāsniedz skaidri 
apsvērumi un paskaidrojumi. Lai 
nodrošinātu pamatinformācijas dokumentu 
plašu izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā 
būtu jāparedz iespēja ieguldījumu produkta 
izveidotājam to publicēt paša izvēlētā 
tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ieguldījumu produktu izveidotajiem –
piemēram, fondu pārvaldniekiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām, vērtspapīru 
emitentiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām – būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem ieguldījumu produktiem, jo 
tie vislabāk pārzina produktu un ir par to 
atbildīgi. Ieguldījumu produktu
izveidotājiem būtu jāizstrādā šis 
dokuments pirms tam, kad produktus var 
pārdot privātajiem ieguldītājiem. Tomēr, ja 
produkts netiek pārdots privātajiem 
ieguldītajiem, pamatinformācijas 
dokumentu izstrādāt nav nepieciešams, un, 
ja ieguldījumu produkta izveidotājs nespēj 
izstrādāt pamatinformācijas dokumentu, to 
var deleģēt citiem. Lai nodrošinātu 
pamatinformācijas dokumentu plašu 
izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu 
jāparedz iespēja ieguldījumu produkta
izveidotājam to publicēt paša izvēlētā 

(9) Ieguldījumu produktu izveidotājiem —
piemēram, fondu pārvaldniekiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām, vērtspapīru 
emitentiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām — būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem ieguldījumu produktiem, jo 
tie vislabāk pārzina produktu un ir par to 
atbildīgi. PRIP izveidotājiem būtu 
jāizstrādā šis dokuments pirms tam, kad 
produktus var pārdot privātajiem 
ieguldītājiem. Turklāt jebkurai personai, 
kura pārdod PRIP, bet kura nav produktu 
izveidotājs, būtu jāsniedz privātajam 
ieguldītājam atsevišķs dokuments, kurā 
sīki izklāstītas to izmaksas un 
pakalpojumi atbilstīgi Direktīvai [FITD 
pārstrādātā redakcija] un Direktīvai 
[Apdrošināšanas starpniecības direktīvas 
pārstrādātā redakcija], kā arī atbilstīga 
papildinformācija, kas privātajam 
ieguldītājam nepieciešama, lai novērtētu 
PRIP atbilstību savām vajadzībām un ko 
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tīmekļa vietnē. PRIP izveidotājs nevar nodrošināt. 
Tomēr, ja produkts netiek pārdots 
privātajiem ieguldītājiem, 
pamatinformācijas dokumentu izstrādāt 
nav nepieciešams, un, ja PRIP izveidotājs 
nespēj izstrādāt pamatinformācijas 
dokumentu, to var deleģēt citiem. Lai 
nodrošinātu pamatinformācijas dokumentu 
plašu izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā 
būtu jāparedz iespēja PRIP izveidotājam to 
publicēt paša izvēlētā tīmekļa vietnē.

Or. en

Pamatojums

Ja vien produkta izveidotājs un izplatītājs/tirgotājs nav vienā struktūrā, produkta izveidotājs 
nevarēs sniegt pilnīgu informāciju par izmaksām un pakalpojumiem, jo tam nebūs pieejama 
sīkāka informācija par galapatērētāju.

Grozījums Nr. 98
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ieguldījumu produktu izveidotajiem –
piemēram, fondu pārvaldniekiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām, vērtspapīru 
emitentiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām – būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem ieguldījumu produktiem, jo 
tie vislabāk pārzina produktu un ir par to 
atbildīgi. Ieguldījumu produktu 
izveidotājiem būtu jāizstrādā šis 
dokuments pirms tam, kad produktus var 
pārdot privātajiem ieguldītājiem. Tomēr, ja 
produkts netiek pārdots privātajiem 
ieguldītajiem, pamatinformācijas 
dokumentu izstrādāt nav nepieciešams, un, 
ja ieguldījumu produkta izveidotājs nespēj 
izstrādāt pamatinformācijas dokumentu, to 
var deleģēt citiem. Lai nodrošinātu 

(9) Ieguldījumu produktu izveidotājiem –
piemēram, fondu pārvaldniekiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām, vērtspapīru 
emitentiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām – būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem ieguldījumu produktiem, jo 
tie vislabāk pārzina produktu un ir par to 
atbildīgi. Ieguldījumu produktu 
izveidotājiem būtu jāizstrādā šis 
dokuments pirms tam, kad produktus var 
pārdot privātajiem ieguldītājiem. Tomēr, ja 
produkts netiek pārdots privātajiem 
ieguldītājiem, pamatinformācijas 
dokumentu izstrādāt nav nepieciešams, un, 
ja ieguldījumu produkta izveidotājs nespēj 
izstrādāt pamatinformācijas dokumentu, to 
var deleģēt citiem. Lai nodrošinātu 
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pamatinformācijas dokumentu plašu 
izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu 
jāparedz iespēja ieguldījumu produkta 
izveidotājam to publicēt paša izvēlētā 
tīmekļa vietnē.

pamatinformācijas dokumentu plašu 
izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu 
jāparedz iespēja ieguldījumu produkta 
izveidotājam to publicēt paša izvēlētā 
tīmekļa vietnē, kā arī ECB un attiecīgās 
valsts uzraudzības iestādes izveidotā 
centralizētā tīmekļa vietnē.

Or. de

Grozījums Nr. 99
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ieguldījumu produktu izveidotajiem –
piemēram, fondu pārvaldniekiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām, vērtspapīru 
emitentiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām – būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem ieguldījumu produktiem, jo 
tie vislabāk pārzina produktu un ir par to 
atbildīgi. Ieguldījumu produktu 
izveidotājiem būtu jāizstrādā šis 
dokuments pirms tam, kad produktus var 
pārdot privātajiem ieguldītājiem. Tomēr, ja 
produkts netiek pārdots privātajiem 
ieguldītajiem, pamatinformācijas 
dokumentu izstrādāt nav nepieciešams, un, 
ja ieguldījumu produkta izveidotājs nespēj 
izstrādāt pamatinformācijas dokumentu, to 
var deleģēt citiem. Lai nodrošinātu 
pamatinformācijas dokumentu plašu 
izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu 
jāparedz iespēja ieguldījumu produkta 
izveidotājam to publicēt paša izvēlētā 
tīmekļa vietnē.

(9) Ieguldījumu produktu izveidotājiem —
piemēram, fondu pārvaldniekiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām, vērtspapīru 
emitentiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām — būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem ieguldījumu produktiem, jo 
tie vislabāk pārzina produktu un ir atbildīgi
par pamatinformācijas dokumenta 
sagatavošanu un par tā saturu.
Ieguldījumu produkta izveidotāji 
nodrošina pamatinformācijas dokumenta 
pieejamību personām, kas pārdod 
ieguldījumu produktu. Ieguldījumu 
produktu izveidotājiem būtu jāizstrādā šis 
dokuments pirms tam, kad produktus var 
pārdot privātajiem ieguldītājiem. Tomēr, ja 
produkts netiek pārdots privātajiem 
ieguldītājiem, pamatinformācijas 
dokumentu izstrādāt nav nepieciešams, un, 
ja ieguldījumu produkta izveidotājs nespēj 
izstrādāt pamatinformācijas dokumentu, to 
var deleģēt citiem. Lai nodrošinātu 
pamatinformācijas dokumentu plašu 
izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu 
jāparedz iespēja ieguldījumu produkta 
izveidotājam to publicēt paša izvēlētā 
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tīmekļa vietnē.

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 produkta 
ražotāji pamatinformācijas dokumentu dara pieejamu personām, kas pārdod produktu, lai šīs 
personas to nodotu privātajam ieguldītājam.

Grozījums Nr. 100
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ieguldījumu produktu izveidotajiem –
piemēram, fondu pārvaldniekiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām, vērtspapīru 
emitentiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām – būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem ieguldījumu produktiem, jo 
tie vislabāk pārzina produktu un ir par to 
atbildīgi. Ieguldījumu produktu 
izveidotājiem būtu jāizstrādā šis 
dokuments pirms tam, kad produktus var 
pārdot privātajiem ieguldītājiem. Tomēr, ja 
produkts netiek pārdots privātajiem
ieguldītajiem, pamatinformācijas 
dokumentu izstrādāt nav nepieciešams, un, 
ja ieguldījumu produkta izveidotājs nespēj 
izstrādāt pamatinformācijas dokumentu, to 
var deleģēt citiem. Lai nodrošinātu 
pamatinformācijas dokumentu plašu 
izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu 
jāparedz iespēja ieguldījumu produkta 
izveidotājam to publicēt paša izvēlētā 
tīmekļa vietnē.

(9) Ieguldījumu produktu izveidotājiem —
piemēram, fondu pārvaldniekiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām, vērtspapīru 
emitentiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām — būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem ieguldījumu produktiem, jo 
tie vislabāk pārzina produktu un ir par to 
atbildīgi. Ieguldījumu produktu 
izveidotājiem būtu jāizstrādā šis 
dokuments pirms tam, kad produktus var 
pārdot privātajiem ieguldītājiem. Prasība 
sagatavot pamatinformācijas dokumentu 
nebūtu jāpiemēro starpniekiem, kas 
reklamē, izplata vai pārdod ieguldījumu 
produktu privātajam ieguldītājam. Ja 
produkts netiek pārdots privātajiem
ieguldītājiem, pamatinformācijas 
dokumentu izstrādāt nav nepieciešams, un, 
ja ieguldījumu produkta izveidotājs nespēj 
izstrādāt pamatinformācijas dokumentu, to 
var deleģēt citiem. Lai nodrošinātu 
pamatinformācijas dokumentu plašu 
izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu 
jāparedz iespēja ieguldījumu produkta 
izveidotājam to publicēt paša izvēlētā 
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tīmekļa vietnē.

Or. en

Pamatojums

Prasība personai, kas pārdod ieguldījumu produktu, sagatavot pamatinformācijas 
dokumentu, atbilstīgi referenta ierosinājumam jauc atbildības jomas un rada tiesību aktu 
pārklāšanos, jo minēto starpnieku darbību reglamentē FITD un Apdrošināšanas 
starpniecības direktīva.

Grozījums Nr. 101
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ieguldījumu produktu izveidotajiem –
piemēram, fondu pārvaldniekiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām, vērtspapīru 
emitentiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām – būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem ieguldījumu produktiem, jo 
tie vislabāk pārzina produktu un ir par to 
atbildīgi. Ieguldījumu produktu 
izveidotājiem būtu jāizstrādā šis 
dokuments pirms tam, kad produktus var 
pārdot privātajiem ieguldītājiem. Tomēr, ja 
produkts netiek pārdots privātajiem 
ieguldītajiem, pamatinformācijas 
dokumentu izstrādāt nav nepieciešams, un, 
ja ieguldījumu produkta izveidotājs nespēj 
izstrādāt pamatinformācijas dokumentu, to 
var deleģēt citiem. Lai nodrošinātu 
pamatinformācijas dokumentu plašu 
izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu 
jāparedz iespēja ieguldījumu produkta 
izveidotājam to publicēt paša izvēlētā 
tīmekļa vietnē.

(9) Ieguldījumu produktu izveidotājiem —
piemēram, fondu pārvaldniekiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām, vērtspapīru 
emitentiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām — būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem ieguldījumu produktiem, jo 
tie vislabāk pārzina produktu un ir par to 
atbildīgi. Ieguldījumu produktu 
izveidotājiem būtu jāizstrādā šis 
dokuments pirms tam, kad produktus var 
pārdot privātajiem ieguldītājiem. Tomēr, ja 
produkts netiek pārdots privātajiem 
ieguldītajiem, pamatinformācijas 
dokumentu izstrādāt nav nepieciešams, un, 
ja ieguldījumu produkta izveidotājs nespēj 
izstrādāt pamatinformācijas dokumentu, to 
var deleģēt citiem. Ja šā dokumenta 
sagatavošana ir pilnībā vai daļēji deleģēta 
trešām pusēm, produkta izveidotājam arī 
turpmāk būtu jāuzņemas vispārēja 
atbildība par šā pamatinformācijas
dokumenta sagatavošanu un saturu. 
Produkta izveidotājam šis 
pamatinformācijas dokuments būtu 
jāsniedz ieguldījumu produkta 
izplatītājiem. Lai nodrošinātu 
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pamatinformācijas dokumentu plašu 
izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu 
jāparedz iespēja ieguldījumu produkta 
izveidotājam to publicēt paša izvēlētā 
tīmekļa vietnē.

Or. nl

Grozījums Nr. 102
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ieguldījumu produktu izveidotajiem –
piemēram, fondu pārvaldniekiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām, vērtspapīru 
emitentiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām – būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem ieguldījumu produktiem, jo 
tie vislabāk pārzina produktu un ir par to 
atbildīgi. Ieguldījumu produktu 
izveidotājiem būtu jāizstrādā šis 
dokuments pirms tam, kad produktus var 
pārdot privātajiem ieguldītājiem. Tomēr, ja 
produkts netiek pārdots privātajiem 
ieguldītajiem, pamatinformācijas 
dokumentu izstrādāt nav nepieciešams, un, 
ja ieguldījumu produkta izveidotājs nespēj 
izstrādāt pamatinformācijas dokumentu, to 
var deleģēt citiem. Lai nodrošinātu 
pamatinformācijas dokumentu plašu 
izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu 
jāparedz iespēja ieguldījumu produkta 
izveidotājam to publicēt paša izvēlētā 
tīmekļa vietnē.

(9) Ieguldījumu produktu izveidotājiem —
piemēram, fondu pārvaldniekiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām, vērtspapīru 
emitentiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām — būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem ieguldījumu produktiem, jo 
tie vislabāk pārzina produktu un ir par to 
atbildīgi. Ieguldījumu produktu 
izveidotājiem būtu jāizstrādā šis 
dokuments pirms tam, kad produktus var 
pārdot privātajiem ieguldītājiem. Tomēr, ja 
produkts netiek pārdots privātajiem 
ieguldītājiem, pamatinformācijas 
dokumentu izstrādāt nav nepieciešams, un, 
ja ieguldījumu produkta izveidotājs nespēj 
izstrādāt pamatinformācijas dokumentu, to 
var deleģēt citiem. Ja pamatinformācijas 
dokuments vēl nav pieejams, privātais 
ieguldītājs pēc savas iniciatīvas tomēr var 
ieguldīt šādā produktā, ja viņš tam ir devis 
skaidru piekrišanu un starpnieks 
privātajam ieguldītājam sniedz 
konsultācijas saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK vai 
Direktīvu 2002/92/EK. Lai nodrošinātu 
pamatinformācijas dokumentu plašu 
izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu 
jāparedz iespēja ieguldījumu produkta 
izveidotājam to publicēt paša izvēlētā 
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tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ieguldījumu produktu izveidotajiem –
piemēram, fondu pārvaldniekiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām, vērtspapīru 
emitentiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām – būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem ieguldījumu produktiem, jo 
tie vislabāk pārzina produktu un ir par to 
atbildīgi. Ieguldījumu produktu 
izveidotājiem būtu jāizstrādā šis 
dokuments pirms tam, kad produktus var 
pārdot privātajiem ieguldītājiem. Tomēr, ja 
produkts netiek pārdots privātajiem 
ieguldītajiem, pamatinformācijas 
dokumentu izstrādāt nav nepieciešams, un, 
ja ieguldījumu produkta izveidotājs nespēj 
izstrādāt pamatinformācijas dokumentu, to 
var deleģēt citiem. Lai nodrošinātu 
pamatinformācijas dokumentu plašu 
izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu 
jāparedz iespēja ieguldījumu produkta 
izveidotājam to publicēt paša izvēlētā 
tīmekļa vietnē.

(9) Standartizētu privāto ieguldījumu 
produktu izveidotājiem — piemēram, 
fondu pārvaldniekiem, apdrošināšanas 
sabiedrībām, vērtspapīru emitentiem, 
kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām — būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem standartizētu privāto
ieguldījumu produktiem, jo tie vislabāk 
pārzina produktu un ir par to atbildīgi.
Standartizētu privāto ieguldījumu 
produktu izveidotājiem būtu jāizstrādā šis 
dokuments pirms tam, kad produktus var 
pārdot privātajiem ieguldītājiem. Tomēr, ja 
produkts netiek pārdots privātajiem 
ieguldītājiem, pamatinformācijas 
dokumentu izstrādāt nav nepieciešams, un, 
ja standartizētu privāto ieguldījumu 
produkta izveidotājs nespēj izstrādāt 
pamatinformācijas dokumentu, to var 
deleģēt citiem. Lai nodrošinātu 
pamatinformācijas dokumentu plašu 
izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu 
jāparedz iespēja standartizēta privāto
ieguldījumu produkta izveidotājam to 
publicēt paša izvēlētā tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Petru Constantin Luhan
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Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Pamatinformācijas dokuments ir 
jāizstrādā vienai pusei; pretējā gadījumā 
rastos juridiskā nenoteiktība. Katrā 
pamatinformācijas dokumentā vajadzētu 
būt vienas personas vārdam vai juridiskas 
personas nosaukumam, tādējādi skaidri 
norādot, ka attiecīgā persona ir atbildīga 
par pamatinformācijas dokumenta saturu. 
Principā minētajai personai vajadzētu būt 
ieguldījumu produkta izveidotājam.

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 produkta 
ražotāji pamatinformācijas dokumentu dara pieejamu personām, kas pārdod produktu, lai šīs 
personas to nodotu privātajam ieguldītājam.

Grozījums Nr. 105
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai apmierinātu privāto ieguldītāju 
vajadzības, ir jānodrošina, lai informācija 
par ieguldījumu produktiem būtu precīza, 
godīga, skaidra un nebūtu maldinoša 
minētajiem ieguldītājiem. Tādēļ šajā regulā 
būtu jāparedz vienoti standarti 
pamatinformācijas dokumenta izstrādei, lai 
nodrošinātu tā saprotamību privātajiem 
ieguldītājiem. Ņemot vērā daudzu privāto 
ieguldītāju grūtības specializētās finanšu 
terminoloģijas izpratnē, vajadzētu pievērst 
īpašu uzmanību dokumentā izmantotajiem 

(10) Lai apmierinātu privāto ieguldītāju 
vajadzības, ir jānodrošina, lai informācija 
par standartizētiem privāto ieguldījumu 
produktiem būtu precīza, godīga, skaidra 
un nebūtu maldinoša minētajiem 
ieguldītājiem. Tādēļ šajā regulā būtu 
jāparedz vienoti standarti 
pamatinformācijas dokumenta izstrādei, lai 
nodrošinātu tā saprotamību privātajiem 
ieguldītājiem. Ņemot vērā daudzu privāto 
ieguldītāju grūtības specializētās finanšu 
terminoloģijas izpratnē, vajadzētu pievērst 
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vārdiem un izklāsta veidam. Būtu jāparedz 
arī noteikumi par valodu, kādā dokuments 
būtu jāizstrādā. Turklāt privātajam 
ieguldītājam būtu jāspēj saprast 
pamatinformācijas dokumentu bez citas 
informācijas izmantošanas.

īpašu uzmanību dokumentā izmantotajiem 
vārdiem un izklāsta veidam. Būtu jāparedz 
arī noteikumi par valodu, kādā dokuments 
būtu jāizstrādā.

Or. en

Pamatojums

Ieguldītājam pamatinformācijas dokuments būtu nevis jāuzskata par savrupu dokumentu, bet 
gan jāskata saistībā ar attiecīgo prospektu vai līgumisko vienošanos, uz ko balstās PRIP.

Grozījums Nr. 106
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai apmierinātu privāto ieguldītāju 
vajadzības, ir jānodrošina, lai informācija 
par ieguldījumu produktiem būtu precīza, 
godīga, skaidra un nebūtu maldinoša 
minētajiem ieguldītājiem. Tādēļ šajā regulā 
būtu jāparedz vienoti standarti 
pamatinformācijas dokumenta izstrādei, lai 
nodrošinātu tā saprotamību privātajiem 
ieguldītājiem. Ņemot vērā daudzu privāto 
ieguldītāju grūtības specializētās finanšu 
terminoloģijas izpratnē, vajadzētu pievērst 
īpašu uzmanību dokumentā izmantotajiem 
vārdiem un izklāsta veidam. Būtu jāparedz 
arī noteikumi par valodu, kādā dokuments 
būtu jāizstrādā. Turklāt privātajam 
ieguldītājam būtu jāspēj saprast 
pamatinformācijas dokumentu bez citas 
informācijas izmantošanas.

(10) Lai apmierinātu privāto ieguldītāju 
vajadzības, ir jānodrošina, lai informācija 
par ieguldījumu produktiem būtu precīza, 
godīga, skaidra un nebūtu maldinoša 
minētajiem ieguldītājiem. Tādēļ šajā regulā 
būtu jāparedz vienoti standarti 
pamatinformācijas dokumenta izstrādei, lai 
nodrošinātu tā saprotamību privātajiem 
ieguldītājiem. Ņemot vērā daudzu privāto 
ieguldītāju grūtības specializētās finanšu 
terminoloģijas izpratnē, vajadzētu pievērst 
īpašu uzmanību dokumentā izmantotajiem 
vārdiem un izklāsta veidam. Būtu jāparedz 
arī noteikumi par valodu, kādā dokuments 
būtu jāizstrādā. Turklāt privātajam 
ieguldītājam būtu jāspēj saprast 
pamatinformācijas dokumentu bez citas 
informācijas izmantošanas tā nozīmes 
interpretācijai. Pamatinformācijas 
dokumentā būtu jānorāda, kādi papildu 
dokumenti ir pieejami, lai ieguldītājs 
varētu pieņemt pilnībā apzinātu lēmumu. 
Izplatītājs atsevišķā dokumentā var sniegt 
ieguldītājam personalizētu informāciju, 
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un izplatītājam vajadzētu uzņemties 
atbildību par šādu atsevišķu dokumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai apmierinātu privāto ieguldītāju 
vajadzības, ir jānodrošina, lai informācija 
par ieguldījumu produktiem būtu precīza, 
godīga, skaidra un nebūtu maldinoša 
minētajiem ieguldītājiem. Tādēļ šajā regulā 
būtu jāparedz vienoti standarti 
pamatinformācijas dokumenta izstrādei, lai 
nodrošinātu tā saprotamību privātajiem 
ieguldītājiem. Ņemot vērā daudzu privāto 
ieguldītāju grūtības specializētās finanšu 
terminoloģijas izpratnē, vajadzētu pievērst 
īpašu uzmanību dokumentā izmantotajiem 
vārdiem un izklāsta veidam. Būtu jāparedz 
arī noteikumi par valodu, kādā dokuments 
būtu jāizstrādā. Turklāt privātajam 
ieguldītājam būtu jāspēj saprast 
pamatinformācijas dokumentu bez citas 
informācijas izmantošanas.

(10) Lai apmierinātu privāto ieguldītāju 
vajadzības, ir jānodrošina, lai informācija 
par ieguldījumu produktiem būtu precīza, 
godīga, skaidra un nebūtu maldinoša 
minētajiem ieguldītājiem. Tādēļ šajā regulā 
būtu jāparedz vienoti standarti 
pamatinformācijas dokumenta izstrādei, lai 
nodrošinātu tā saprotamību privātajiem 
ieguldītājiem. Ņemot vērā daudzu privāto 
ieguldītāju grūtības specializētās finanšu 
terminoloģijas izpratnē, vajadzētu pievērst 
īpašu uzmanību dokumentā izmantotajiem 
vārdiem un izklāsta veidam. Būtu jāparedz 
arī noteikumi par valodu, kādā dokuments 
būtu jāizstrādā. Turklāt privātajam 
ieguldītājam būtu jāspēj saprast 
pamatinformācijas dokumentu bez citas 
informācijas izmantošanas. Tomēr tam 
nevajadzētu liegt iespēju 
pamatinformācijas dokumentā izmantot 
mijnorādes uz citiem dokumentiem, kuros 
var atrast papildu informāciju, kas varētu 
interesēt dažus privātos ieguldītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai apmierinātu privāto ieguldītāju 
vajadzības, ir jānodrošina, lai informācija 
par ieguldījumu produktiem būtu precīza, 
godīga, skaidra un nebūtu maldinoša 
minētajiem ieguldītājiem. Tādēļ šajā regulā 
būtu jāparedz vienoti standarti 
pamatinformācijas dokumenta izstrādei, lai 
nodrošinātu tā saprotamību privātajiem 
ieguldītājiem. Ņemot vērā daudzu privāto 
ieguldītāju grūtības specializētās finanšu 
terminoloģijas izpratnē, vajadzētu pievērst 
īpašu uzmanību dokumentā izmantotajiem
vārdiem un izklāsta veidam. Būtu jāparedz 
arī noteikumi par valodu, kādā dokuments 
būtu jāizstrādā. Turklāt privātajam 
ieguldītājam būtu jāspēj saprast 
pamatinformācijas dokumentu bez citas 
informācijas izmantošanas.

(10) Lai apmierinātu privāto ieguldītāju 
vajadzības, ir jānodrošina, lai informācija 
par PRIP būtu precīza, godīga, skaidra un 
nebūtu maldinoša minētajiem 
ieguldītājiem. Tādēļ šajā regulā būtu 
jāparedz vienoti standarti 
pamatinformācijas dokumenta izstrādei, lai 
nodrošinātu tā saprotamību privātajiem 
ieguldītājiem. Ņemot vērā daudzu privāto 
ieguldītāju grūtības specializētās finanšu 
terminoloģijas izpratnē, vajadzētu pievērst 
īpašu uzmanību vārdiem un izklāsta 
veidam. Būtu jāparedz arī noteikumi par 
valodu, kādā dokuments būtu jāizstrādā.
Turklāt privātajam ieguldītājam būtu jāspēj 
saprast pamatinformācijas dokumentu bez 
citas informācijas izmantošanas. Tomēr 
minētais neliedz izmantot papildu 
dokumentus, lai PRIP raksturīgos 
elementus īpaši pielāgotu klienta 
specifikai vai vēlmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai apmierinātu privāto ieguldītāju 
vajadzības, ir jānodrošina, lai informācija 
par ieguldījumu produktiem būtu precīza, 
godīga, skaidra un nebūtu maldinoša 
minētajiem ieguldītājiem. Tādēļ šajā regulā 
būtu jāparedz vienoti standarti 
pamatinformācijas dokumenta izstrādei, lai 
nodrošinātu tā saprotamību privātajiem 
ieguldītājiem. Ņemot vērā daudzu privāto 
ieguldītāju grūtības specializētās finanšu 
terminoloģijas izpratnē, vajadzētu pievērst 

(10) Lai apmierinātu privāto ieguldītāju 
vajadzības, ir jānodrošina, lai informācija 
par ieguldījumu produktiem būtu precīza, 
godīga, skaidra un nebūtu maldinoša 
minētajiem ieguldītājiem. Tādēļ šajā regulā 
būtu jāparedz vienoti standarti 
pamatinformācijas dokumenta izstrādei, lai 
nodrošinātu tā saprotamību privātajiem 
ieguldītājiem. Ņemot vērā daudzu privāto 
ieguldītāju grūtības specializētās finanšu 
terminoloģijas izpratnē, vajadzētu pievērst 
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īpašu uzmanību dokumentā izmantotajiem 
vārdiem un izklāsta veidam. Būtu jāparedz 
arī noteikumi par valodu, kādā dokuments 
būtu jāizstrādā. Turklāt privātajam 
ieguldītājam būtu jāspēj saprast 
pamatinformācijas dokumentu bez citas 
informācijas izmantošanas.

īpašu uzmanību dokumentā izmantotajiem 
vārdiem un izklāsta veidam. Būtu jāparedz 
arī noteikumi par valodu, kādā dokuments 
būtu jāizstrādā. Būtu arī saprotami 
jāizskaidro iespējamo izmaksu aprēķini. 
Turklāt privātajam ieguldītājam būtu jāspēj 
saprast pamatinformācijas dokumentu bez 
citas informācijas izmantošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ieguldījumu produkta izveidotājiem 
vajadzētu būt iespējai pēc kompetentās 
iestādes pieprasījuma sniegt tai visus 
attiecīgos pamatinformācijas dokumentus. 
Kompetentajai iestādei nebūtu iepriekš 
jāapstiprina pamatinformācijas 
dokuments.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Privātajiem ieguldītājiem būtu 
jāsaņem informācija, kas tiem vajadzīga, 
lai pieņemtu uz informāciju balstītu 
lēmumu par ieguldījumu un salīdzinātu 
dažādus ieguldījumu produktus, taču 
pastāv risks, ka tie neizmantos šo 
informāciju, ja vien tā nebūs īsa un 

(11) Privātajiem ieguldītājiem būtu 
jāsaņem informācija, kas tiem vajadzīga, 
lai pieņemtu uz informāciju balstītu 
lēmumu par ieguldījumu un salīdzinātu 
dažādus ieguldījumu produktus, taču 
pastāv risks, ka tie neizmantos šo
informāciju, ja vien tā nebūs īsa un 
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kodolīga. Tāpēc pamatinformācijas 
dokumentā vajadzētu būt tikai 
pamatinformācijai, proti, par produkta 
raksturu un iezīmēm (tostarp par to, vai ir
iespējams zaudēt kapitālu), par produkta
izmaksu un riska profilu, kā arī attiecīgai 
informācijai par rezultātiem un citai 
specifiskai informācijai, kas var būt 
nepieciešama produktu atsevišķu veidu
(tostarp to, kas domāti izmantošanai 
pensiju plānošanā) iezīmju izpratnei.

kodolīga. Tāpēc pamatinformācijas 
dokumentā vajadzētu būt tikai 
pamatinformācijai, proti, par produkta 
raksturu un iezīmēm, par to, kuram 
ieguldītājam attiecīgais produkts ir
paredzēts, attiecīgā gadījumā —
apliecinājumam par to, ka vienmēr pastāv 
iespēja zaudēt kapitālu, produkta
izmaksām un riska profilu summārā 
rādītāja veidā, kā arī izklāstam profila 
iekļaušanai kontekstā, kā arī attiecīgai 
informācijai par rezultātiem un citai 
specifiskai informācijai, kas var būt 
nepieciešama produktu atsevišķu veidu
(tostarp to, kas domāti izmantošanai 
pensiju plānošanā) iezīmju izpratnei.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Privātajiem ieguldītājiem būtu 
jāsaņem informācija, kas tiem vajadzīga, 
lai pieņemtu uz informāciju balstītu 
lēmumu par ieguldījumu un salīdzinātu 
dažādus ieguldījumu produktus, taču 
pastāv risks, ka tie neizmantos šo 
informāciju, ja vien tā nebūs īsa un 
kodolīga. Tāpēc pamatinformācijas 
dokumentā vajadzētu būt tikai 
pamatinformācijai, proti, par produkta 
raksturu un iezīmēm (tostarp par to, vai ir 
iespējams zaudēt kapitālu), par produkta 
izmaksu un riska profilu, kā arī attiecīgai 
informācijai par rezultātiem un citai 
specifiskai informācijai, kas var būt 
nepieciešama produktu atsevišķu veidu
(tostarp to, kas domāti izmantošanai 
pensiju plānošanā) iezīmju izpratnei.

(11) Privātajiem ieguldītājiem būtu 
jāsaņem informācija, kas tiem vajadzīga, 
lai pieņemtu uz informāciju balstītu 
lēmumu par ieguldījumu un salīdzinātu 
dažādus standartizētos privāto ieguldījumu 
produktus, taču pastāv risks, ka tie 
neizmantos šo informāciju, ja vien tā nebūs 
īsa un kodolīga. Tāpēc pamatinformācijas 
dokumentā vajadzētu būt tikai 
pamatinformācijai, proti, par produkta 
raksturu un iezīmēm (tostarp par to, vai ir 
iespējams zaudēt kapitālu), par produkta 
izmaksu un riska profilu, kā arī attiecīgai 
informācijai par rezultātiem un citai 
specifiskai informācijai, kas var būt 
nepieciešama produktu atsevišķu veidu
(tostarp to, kas domāti izmantošanai 
pensiju plānošanā) iezīmju izpratnei.
Tomēr uzņēmumam, kas pārdod 
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standartizētus privāto ieguldījumu 
produktus, pirms darījuma galīgās 
noslēgšanas atkarībā no standartizētā 
privāto ieguldījumu produkta var būt 
nepieciešams papildus savrupam 
pamatinformācijas dokumentam sniegt 
klientam papildu personalizētu 
informāciju un produktu aprēķinus.

Or. en

Pamatojums

Regula attiecas uz ļoti plašu produktu klāstu, un attiecībā uz dažiem produktiem būs 
nepieciešams sniegt papildu ziņas par produkta iezīmēm (piem., prēmijas, ilgums un peļņa), 
ko nosaka pēc individuālajām iezīmēm (piemēram, vecums vai ieguldītās summas apmērs), 
un/vai patērētāja personiskajām vēlmēm (piem., fonda izvēle). Tādēļ, lai ar 
pamatinformācijas dokumentu patērētāji varētu pieņemt informētus lēmumus par 
ieguldījumiem, arī tajos ir jāiekļauj norādes uz citiem dokumentiem. 

Grozījums Nr. 113
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Privātajiem ieguldītājiem būtu 
jāsaņem informācija, kas tiem vajadzīga, 
lai pieņemtu uz informāciju balstītu 
lēmumu par ieguldījumu un salīdzinātu 
dažādus ieguldījumu produktus, taču 
pastāv risks, ka tie neizmantos šo 
informāciju, ja vien tā nebūs īsa un 
kodolīga. Tāpēc pamatinformācijas 
dokumentā vajadzētu būt tikai 
pamatinformācijai, proti, par produkta 
raksturu un iezīmēm (tostarp par to, vai ir 
iespējams zaudēt kapitālu), par produkta 
izmaksu un riska profilu, kā arī attiecīgai 
informācijai par rezultātiem un citai 
specifiskai informācijai, kas var būt 
nepieciešama produktu atsevišķu veidu 
(tostarp to, kas domāti izmantošanai 
pensiju plānošanā) iezīmju izpratnei.

(11) Privātajiem ieguldītājiem būtu 
jāsaņem informācija, kas tiem vajadzīga, 
lai pieņemtu uz informāciju balstītu 
lēmumu par ieguldījumu un salīdzinātu 
dažādus ieguldījumu produktus, taču 
pastāv risks, ka tie neizmantos šo 
informāciju, ja vien tā nebūs īsa un 
kodolīga. Tāpēc pamatinformācijas 
dokumentā vajadzētu būt tikai 
pamatinformācijai, proti, par produkta 
raksturu un iezīmēm (tostarp par to, vai ir 
iespējams zaudēt kapitālu), par produkta 
izmaksu un riska profilu, kā arī attiecīgai 
informācijai par rezultātiem un citai 
specifiskai informācijai, kas var būt 
nepieciešama produktu atsevišķu veidu 
(tostarp to, kas domāti izmantošanai 
pensiju plānošanā) iezīmju izpratnei. 
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Attiecīga papildinformācija par 
konsultāciju un izplatīšanas izmaksām un 
informācija par konkrēta privātā 
ieguldītāja specifisko nodokļu statusu 
būtu jānorāda dokumentā, kuru sniedz 
struktūra, kas pārdod PRIP vai sniedz 
konsultācijas par tiem.

Or. en

Pamatojums

FITD II un Apdrošināšanas starpniecības direktīvā II būs izklāstītas prasības par 
informāciju, kas konsultantiem/izplatītājiem ir jāsniedz par to pakalpojumiem, un nav īpaša 
iemesla ierobežot uzņēmumus attiecībā uz to, kā tie sniedz konkrēto informāciju. Piemēram, 
dalībvalstīs, kurās konsultanti iekasē maksu, nevis saņem komisijas maksas, viņu sniegtajā 
informācijā tiks ietvertas ziņas par cenu tarifu, un tā būs diezgan atšķirīga no citos gadījumos 
sniegtās informācijas.

Grozījums Nr. 114
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Privātajiem ieguldītājiem būtu 
jāsaņem informācija, kas tiem vajadzīga, 
lai pieņemtu uz informāciju balstītu 
lēmumu par ieguldījumu un salīdzinātu 
dažādus ieguldījumu produktus, taču 
pastāv risks, ka tie neizmantos šo 
informāciju, ja vien tā nebūs īsa un 
kodolīga. Tāpēc pamatinformācijas 
dokumentā vajadzētu būt tikai 
pamatinformācijai, proti, par produkta 
raksturu un iezīmēm (tostarp par to, vai ir 
iespējams zaudēt kapitālu), par produkta
izmaksu un riska profilu, kā arī attiecīgai 
informācijai par rezultātiem un citai 
specifiskai informācijai, kas var būt 
nepieciešama produktu atsevišķu veidu
(tostarp to, kas domāti izmantošanai 
pensiju plānošanā) iezīmju izpratnei.

(11) Privātajiem ieguldītājiem būtu 
jāsaņem informācija, kas tiem vajadzīga, 
lai pieņemtu uz informāciju balstītu 
lēmumu par ieguldījumu un salīdzinātu 
dažādus ieguldījumu produktus, taču 
pastāv risks, ka tie neizmantos šo
informāciju, ja vien tā nebūs īsa un 
kodolīga. Tāpēc pamatinformācijas 
dokumentā vajadzētu būt tikai 
pamatinformācijai, proti, par produkta 
raksturu un iezīmēm (tostarp par to, vai ir 
iespējams zaudēt kapitālu), par produkta
izmaksām, riska un nodokļu režīmu un tā 
bāzes ieguldījumu, kā arī attiecīgai 
informācijai par rezultātiem un citai 
specifiskai informācijai, kas var būt 
nepieciešama produktu atsevišķu veidu
(tostarp to, kas domāti izmantošanai 
pensiju plānošanā) iezīmju izpratnei.
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Eiropas Komisijai būtu jāapsver 
2013. gada 16. janvāra normatīvajā 
rezolūcijā par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par 
kredītreitingu aģentūrām, minētajai 
publiskajai Eiropas kredītreitingu 
aģentūrai paredzēta iespēja sniegt 
pamatinformāciju par riska profilu 
saistībā ar Eiropas dalībvalstu izdotajām 
valsts obligācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ieguldītājiem vajadzētu būt 
skaidram priekšstatam par to, kādas 
izmaksas un nodevas radīsies saistībā ar 
to ieguldījumu ne tikai darījuma 
slēgšanas posmā, bet visā ieguldījuma 
periodā. Nodevas būtu pilnībā jānorāda 
kopumā kumulatīvā izteiksmē. Maksas 
par konsultācijām aprēķinam vajadzētu 
būt vienkāršākam, lai ieguldītājiem būtu 
vieglāk izprast tās apmēru, un vēlams to 
noteikt stundas tarifa likmes veidā. 

Or. en

Grozījums Nr. 116
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)



PE504.397v02-00 48/171 AM\927693LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) EVTI būtu jāizstrādā tiešsaistes 
fondu analizators, kas būtu līdzīgs ASV 
FINRA izstrādātajam un ar kuru 
ieguldītāji varētu aprēķināt savu 
ieguldījumu galīgo vērtību, ierēķinot arī 
nodevas un izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pamatinformācijas dokuments būtu 
jāizstrādā formātā, kurš ļauj privātajiem 
ieguldītājiem salīdzināt dažādus 
ieguldījumu produktus, jo, ņemot vērā 
patērētāju uzvedību un izpratnes spējas, ir 
rūpīgi jāizsver informācijas formāts, 
izklāsts un saturs, lai maksimāli palielinātu 
informācijas izpratni un izmantojumu.
Katrā dokumentā vajadzētu būt vienādai 
elementu kārtībai un šo elementu 
nosaukumiem. Turklāt sīkāka informācija, 
kas jāietver pamatinformācijas dokumentā 
attiecībā uz dažādiem produktiem, un šīs 
informācijas izklāsts būtu papildus 
jāsaskaņo ar deleģēto aktu palīdzību, kuros 
ņemti vērā līdz šim veiktie un procesā 
esošie pētījumi par patērētāju uzvedību, 
tostarp dažādu informācijas izklāsta veidu 
efektivitātes attiecībā uz patērētājiem 
pārbaužu rezultāti. Turklāt daži 
ieguldījumu produkti ļauj privātajam 
ieguldītājam izvēlēties starp vairākiem 
bāzes ieguldījumiem. Izstrādājot minēto 
formātu, būtu jāņem vērā šie produkti.

(12) Pamatinformācijas dokuments būtu 
jāizstrādā standartizētā formātā, kurš ļauj 
privātajiem ieguldītājiem salīdzināt 
dažādus standartizētus privāto ieguldījumu 
produktus, jo, ņemot vērā patērētāju 
uzvedību un izpratnes spējas, ir rūpīgi 
jāizsver informācijas formāts, izklāsts un 
saturs, lai maksimāli palielinātu 
informācijas izpratni un izmantojumu.
Katrā dokumentā vajadzētu būt vienādai 
elementu kārtībai un šo elementu 
nosaukumiem. Turklāt sīkāka informācija, 
kas jāietver pamatinformācijas dokumentā 
attiecībā uz dažādiem produktiem, un šīs 
informācijas izklāsts būtu papildus 
jāsaskaņo ar deleģēto aktu palīdzību, kuros 
ņemti vērā līdz šim veiktie un procesā 
esošie pētījumi par patērētāju uzvedību, 
tostarp dažādu informācijas izklāsta veidu 
efektivitātes attiecībā uz patērētājiem 
pārbaužu rezultāti. Turklāt daži
standartizēti privāto ieguldījumu produkti 
ļauj privātajam ieguldītājam izvēlēties 
starp vairākiem bāzes ieguldījumiem.
Izstrādājot minēto formātu, būtu jāņem 
vērā šie produkti.
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Or. en

Grozījums Nr. 118
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pamatinformācijas dokuments būtu 
jāizstrādā formātā, kurš ļauj privātajiem 
ieguldītājiem salīdzināt dažādus 
ieguldījumu produktus, jo, ņemot vērā 
patērētāju uzvedību un izpratnes spējas, ir 
rūpīgi jāizsver informācijas formāts, 
izklāsts un saturs, lai maksimāli palielinātu 
informācijas izpratni un izmantojumu.
Katrā dokumentā vajadzētu būt vienādai 
elementu kārtībai un šo elementu 
nosaukumiem. Turklāt sīkāka informācija, 
kas jāietver pamatinformācijas dokumentā 
attiecībā uz dažādiem produktiem, un šīs 
informācijas izklāsts būtu papildus 
jāsaskaņo ar deleģēto aktu palīdzību, kuros 
ņemti vērā līdz šim veiktie un procesā 
esošie pētījumi par patērētāju uzvedību, 
tostarp dažādu informācijas izklāsta veidu 
efektivitātes attiecībā uz patērētājiem 
pārbaužu rezultāti. Turklāt daži 
ieguldījumu produkti ļauj privātajam 
ieguldītājam izvēlēties starp vairākiem 
bāzes ieguldījumiem. Izstrādājot minēto 
formātu, būtu jāņem vērā šie produkti.

(12) Pamatinformācijas dokuments būtu 
jāizstrādā formātā, kurš ļauj privātajiem 
ieguldītājiem salīdzināt dažādus 
ieguldījumu produktus, jo, ņemot vērā 
patērētāju uzvedību un izpratnes spējas, ir 
rūpīgi jāizstrādā un jāsagatavo
informācijas formāts, izklāsts un saturs, lai 
maksimāli palielinātu interesi par 
dokumentu un tādējādi uzlabotu izglītību 
finanšu jomā, informācijas izpratni un 
izmantojumu. Katrā dokumentā vajadzētu 
būt vienādai elementu kārtībai un šo 
elementu nosaukumiem. Turklāt sīkāka 
informācija, kas jāietver pamatinformācijas 
dokumentā attiecībā uz dažādiem 
produktiem, un šīs informācijas izklāsts 
būtu papildus jāsaskaņo ar deleģēto aktu 
palīdzību, kuros ņemti vērā līdz šim veiktie 
un procesā esošie pētījumi par patērētāju 
uzvedību, tostarp dažādu informācijas 
izklāsta veidu efektivitātes attiecībā uz 
patērētājiem pārbaužu rezultāti. Turklāt 
daži ieguldījumu produkti ļauj privātajam 
ieguldītājam izvēlēties starp vairākiem 
bāzes ieguldījumiem un to izmaksas un 
maksas var būt atkarīgi no patērētāja 
personīgajām īpašībām, piemēram, tā 
vecuma vai izvēlētā ieguldījuma apmēra.
Izstrādājot minēto formātu, būtu jāņem 
vērā šie produkti.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai dokumentā varētu iekļaut plašu pieejamo PRIP klāstu. Jo īpaši dažiem PRIP var 
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būt papildu iezīmes, piemēram, dzīvības apdrošināšana. Dzīvības apdrošināšanas izmaksas 
būs atkarīgas no konkrētā ieguldītāja vecuma, un tas ir jānorāda patērētājam, pirms tas var 
pieņemt apzinātu lēmumu par to, vai iegādāties attiecīgo produktu.

Grozījums Nr. 119
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pamatinformācijas dokuments būtu 
jāizstrādā formātā, kurš ļauj privātajiem 
ieguldītājiem salīdzināt dažādus
ieguldījumu produktus, jo, ņemot vērā 
patērētāju uzvedību un izpratnes spējas, ir 
rūpīgi jāizsver informācijas formāts, 
izklāsts un saturs, lai maksimāli palielinātu
informācijas izpratni un izmantojumu.
Katrā dokumentā vajadzētu būt vienādai 
elementu kārtībai un šo elementu 
nosaukumiem. Turklāt sīkāka informācija, 
kas jāietver pamatinformācijas dokumentā 
attiecībā uz dažādiem produktiem, un šīs 
informācijas izklāsts būtu papildus 
jāsaskaņo ar deleģēto aktu palīdzību, kuros 
ņemti vērā līdz šim veiktie un procesā 
esošie pētījumi par patērētāju uzvedību, 
tostarp dažādu informācijas izklāsta veidu 
efektivitātes attiecībā uz patērētājiem 
pārbaužu rezultāti. Turklāt daži
ieguldījumu produkti ļauj privātajam 
ieguldītājam izvēlēties starp vairākiem 
bāzes ieguldījumiem. Izstrādājot minēto 
formātu, būtu jāņem vērā šie produkti.

(12) Pamatinformācijas dokuments būtu 
jāizstrādā standartizētā formātā, kurš ļauj 
privātajiem ieguldītājiem salīdzināt 
dažādus PRIP, jo, ņemot vērā patērētāju 
uzvedību un izpratnes spējas, ir rūpīgi 
jāizsver informācijas formāts, izklāsts un 
saturs, lai maksimāli uzlabotu zināšanas 
finanšu jomā, informācijas izpratni un 
izmantojumu. Katrā dokumentā vajadzētu 
būt vienādai elementu kārtībai un šo 
elementu nosaukumiem. Turklāt sīkāka 
informācija, kas jāietver pamatinformācijas 
dokumentā attiecībā uz dažādiem PRIP, un 
šīs informācijas izklāsts būtu papildus 
jāsaskaņo ar deleģēto aktu palīdzību, kuros 
ņemti vērā līdz šim veiktie un procesā 
esošie pētījumi par patērētāju uzvedību, 
tostarp dažādu informācijas izklāsta veidu 
efektivitātes attiecībā uz patērētājiem 
pārbaužu rezultāti. Turklāt daži PRIP ļauj
privātajam ieguldītājam izvēlēties starp 
vairākiem bāzes ieguldījumiem un to 
izmaksas un maksas var atšķirties 
atkarībā no patērētāja personīgajām 
īpašībām, piemēram, tā vecuma vai 
izvēlētā ieguldījuma apmēra. Izstrādājot 
minēto formātu, būtu jāņem vērā šie 
produkti.

Or. en
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Grozījums Nr. 120
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Brīdinājuma marķējums 
kompleksiem produktiem, kurus 
kompetentā iestāde uzskata par tādiem, 
kas nav piemēroti privātajiem 
ieguldītājiem, būtu jānorāda 
pamatinformācijas dokumenta ievaddaļā. 
Šāds papildu veids, kā nodrošināt 
pārredzamību, palīdzēs patērētājiem 
pieņemt apzinātu lēmumu par uzņemtā 
riska līmeni un palīdzēs novērst produktu 
maldinošu pārdošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Privātie ieguldītāji, pieņemot 
ieguldījumu lēmumus, arvien vairāk vēlas 
ne tikai finansiālu ieguvumu. Tiem bieži ir 
arī citi mērķi, piemēram, sociāli vai vides 
aizsardzības mērķi. Turklāt informācija par 
ieguldījumu nefinansiālajiem aspektiem 
var būt svarīga tiem, kas vēlas veikt
ilgtspējīgus, ilgtermiņa ieguldījumus.
Tomēr informācija par sociāliem, vides 
aizsardzības vai pārvaldības rezultātiem, ko 
vēlas iegūt ieguldījumu produkta 
izveidotājs, var būt grūti salīdzināma vai 
tās vispār var nebūt. Tāpēc ir vēlams 
papildus saskaņot informācijas detaļas 
attiecībā uz to, vai ir ņemti vērā vides 
aizsardzības, sociālie vai pārvaldības 

(13) Privātie ieguldītāji, pieņemot 
ieguldījumu lēmumus, arvien vairāk vēlas 
ne tikai finansiālu ieguvumu. Tiem bieži ir 
arī citi mērķi, piemēram, sociāli vai vides 
aizsardzības mērķi. Turklāt informācija par 
ieguldījumu nefinansiālajiem aspektiem 
var būt svarīga tiem, kas vēlas veikt 
ilgtspējīgus, ilgtermiņa ieguldījumus.
Tomēr informācija par sociāliem, vides 
aizsardzības vai pārvaldības rezultātiem, ko 
vēlas iegūt ieguldījumu produkta 
izveidotājs, var būt grūti salīdzināma vai 
tās vispār var nebūt. Tāpēc ir vēlams 
papildus saskaņot informācijas detaļas 
attiecībā uz to, vai ir ņemti vērā vides 
aizsardzības, sociālie vai pārvaldības 
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jautājumi, un, ja jā, kādā veidā. jautājumi, un, ja jā, kādā veidā. Turklāt 
produkta izveidotājam pamatinformācijas 
dokumentā būtu jānorāda, vai tā produkts 
ir tiešs ieguldījums reālajā ekonomikā, vai 
arī tas ir sintētiska indeksa produkts.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu, ka pamatinformācijas 
dokuments satur ticamu informāciju, šajā 
regulā būtu jāparedz, ka ieguldījumu 
produktu izveidotājiem pamatinformācija 
regulāri jāatjaunina. Tādēļ ir nepieciešams, 
lai deleģētā aktā, ko pieņem Komisija, tiktu 
izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā 
uz informācijas pārskatīšanas un 
pamatinformācijas dokumenta labošanas 
nosacījumiem un biežumu.

(15) Lai nodrošinātu, ka pamatinformācijas 
dokuments satur ticamu informāciju, šajā 
regulā būtu jāparedz, ka ieguldījumu 
produktu izveidotājiem pamatinformācija 
regulāri jāatjaunina. Tāpat struktūrām, kas 
nodrošina vai pārdod PRIP, būtu 
jāatjaunina privātajam ieguldītājam 
sniedzamā informācija. Tādēļ ir 
nepieciešams, lai deleģētā aktā, ko pieņem 
Komisija, tiktu izklāstīti sīki izstrādāti 
noteikumi attiecībā uz informācijas 
pārskatīšanas un pamatinformācijas
dokumentu un pakalpojumu 
pamatdokumentu labošanas nosacījumiem 
un biežumu.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu, ka pamatinformācijas 
dokuments satur ticamu informāciju, šajā 

(15) Lai nodrošinātu, ka pamatinformācijas 
dokuments satur ticamu informāciju, šajā 
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regulā būtu jāparedz, ka ieguldījumu 
produktu izveidotājiem pamatinformācija 
regulāri jāatjaunina. Tādēļ ir nepieciešams, 
lai deleģētā aktā, ko pieņem Komisija, tiktu 
izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā 
uz informācijas pārskatīšanas un 
pamatinformācijas dokumenta labošanas
nosacījumiem un biežumu.

regulā būtu jāparedz, ka standartizētu 
privāto ieguldījumu produktu 
izveidotājiem pamatinformācija regulāri 
jāatjaunina. Tādēļ ir nepieciešams, lai 
deleģētā aktā, ko pieņem Komisija, tiktu 
izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā 
uz informācijas pārskatīšanas un 
pamatinformācijas dokumenta labošanas 
nosacījumiem un biežumu.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu, ka pamatinformācijas 
dokuments satur ticamu informāciju, šajā 
regulā būtu jāparedz, ka ieguldījumu 
produktu izveidotājiem pamatinformācija 
regulāri jāatjaunina. Tādēļ ir nepieciešams, 
lai deleģētā aktā, ko pieņem Komisija, tiktu 
izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā 
uz informācijas pārskatīšanas un 
pamatinformācijas dokumenta labošanas 
nosacījumiem un biežumu.

(15) Lai nodrošinātu, ka pamatinformācijas 
dokuments satur ticamu informāciju, šajā 
regulā būtu jāparedz, ka ieguldījumu 
produktu izveidotājiem pamatinformācija 
regulāri jāatjaunina. Tādēļ ir nepieciešams, 
lai deleģētā aktā, ko pieņem Komisija, tiktu 
izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā 
uz informācijas pārskatīšanas un 
pamatinformācijas dokumenta labošanas 
nosacījumiem un biežumu. 
Pamatinformācijas dokuments un visi tā
atjauninājumi būtu jāiesniedz 
kompetentajai iestādei apstiprinājuma 
saņemšanai, lai nodrošinātu, ka 
pamatinformācijas dokuments atbilst šai 
regulai.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pamatinformācijas dokumenti veido 
pamatu privāto ieguldītāju lēmumiem par 
ieguldījumiem. Šā iemesla dēļ ieguldījumu 
produktu izveidotājiem attiecībā uz 
privātajiem ieguldītājiem ir svarīgs 
pienākums nodrošināt šīs regulas 
noteikumu ievērošanu. Tāpēc ir svarīgi 
nodrošināt, lai privātajiem ieguldītājiem, 
kuri izmantoja pamatinformācijas 
dokumentu kā pamatu sava lēmuma 
pieņemšanai par ieguldījumu, būtu spēkā 
esošas tiesības uz tiesisko aizsardzību. 
Būtu arī jānodrošina, lai visiem privātajiem 
ieguldītājiem Savienībā būtu vienādas 
tiesības pieprasīt kompensāciju par 
zaudējumiem, kas tiem var rasties tāpēc, ka 
ieguldījumu produktu izveidotāji neievēro 
šajā regulā noteiktās prasības. Tāpēc būtu 
jāharmonizē noteikumi par ieguldījumu 
produktu izveidotāju atbildību. Šajā regulā 
jāparedz, ka privātajam ieguldītājam 
vajadzētu būt iespējai saukt pie atbildības 
produktu izveidotāju par šīs regulas 
pārkāpšanu gadījumā, ja zaudējumu 
iemesls ir pamatinformācijas dokumenta 
izmantošana.

(16) Pamatinformācijas dokumenti veido 
pamatu privāto ieguldītāju lēmumiem par 
ieguldījumiem. Šā iemesla dēļ ieguldījumu 
produktu izveidotājiem attiecībā uz 
privātajiem ieguldītājiem ir svarīgs 
pienākums nodrošināt šīs regulas 
noteikumu ievērošanu. Tāpēc ir svarīgi 
nodrošināt, lai privātajiem ieguldītājiem, 
kuri izmantoja pamatinformācijas 
dokumentu kā pamatu sava lēmuma 
pieņemšanai par ieguldījumu, būtu spēkā 
esošas tiesības uz tiesisko aizsardzību. 
Būtu arī jānodrošina, lai visiem privātajiem 
ieguldītājiem Savienībā būtu vienādas 
tiesības pieprasīt kompensāciju par 
zaudējumiem, kas tiem var rasties tāpēc, ka 
ieguldījumu produktu izveidotāji neievēro 
šajā regulā noteiktās prasības. Tāpēc būtu 
jāharmonizē noteikumi par ieguldījumu 
produktu izveidotāju atbildību.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pamatinformācijas dokumenti veido 
pamatu privāto ieguldītāju lēmumiem par 
ieguldījumiem. Šā iemesla dēļ ieguldījumu 
produktu izveidotājiem attiecībā uz 
privātajiem ieguldītājiem ir svarīgs 
pienākums nodrošināt šīs regulas 

(16) Pamatinformācijas dokumenti veido 
pamatu privāto ieguldītāju lēmumiem par 
ieguldījumiem. Šā iemesla dēļ ieguldījumu 
produktu izveidotājiem attiecībā uz 
privātajiem ieguldītājiem ir svarīgs 
pienākums nodrošināt šīs regulas 
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noteikumu ievērošanu. Tāpēc ir svarīgi 
nodrošināt, lai privātajiem ieguldītājiem, 
kuri izmantoja pamatinformācijas 
dokumentu kā pamatu sava lēmuma 
pieņemšanai par ieguldījumu, būtu spēkā 
esošas tiesības uz tiesisko aizsardzību. 
Būtu arī jānodrošina, lai visiem privātajiem 
ieguldītājiem Savienībā būtu vienādas 
tiesības pieprasīt kompensāciju par 
zaudējumiem, kas tiem var rasties tāpēc, ka 
ieguldījumu produktu izveidotāji neievēro 
šajā regulā noteiktās prasības. Tāpēc būtu 
jāharmonizē noteikumi par ieguldījumu 
produktu izveidotāju atbildību. Šajā regulā 
jāparedz, ka privātajam ieguldītājam 
vajadzētu būt iespējai saukt pie atbildības 
produktu izveidotāju par šīs regulas 
pārkāpšanu gadījumā, ja zaudējumu 
iemesls ir pamatinformācijas dokumenta 
izmantošana.

noteikumu ievērošanu. Tāpēc ir svarīgi 
nodrošināt, lai privātajiem ieguldītājiem, 
kuri izmantoja pamatinformācijas 
dokumentu kā pamatu sava lēmuma 
pieņemšanai par ieguldījumu, būtu spēkā 
esošas tiesības uz tiesisko aizsardzību. 
Būtu arī jānodrošina, lai visiem privātajiem 
ieguldītājiem Savienībā būtu vienādas 
tiesības pieprasīt kompensāciju par 
zaudējumiem, kas tiem var rasties tāpēc, ka 
ieguldījumu produktu izveidotāji neievēro
šajā regulā noteiktās prasības. Tāpēc būtu 
jāharmonizē noteikumi par ieguldījumu 
produktu izveidotāju atbildību. Turklāt 
konsekvences labad ir jāievieš saskaņota 
pieeja attiecībā uz sankcijām. Šajā regulā 
jāparedz, ka privātajam ieguldītājam 
vajadzētu būt iespējai saukt pie atbildības 
produktu izveidotāju par šīs regulas 
pārkāpšanu gadījumā, ja zaudējumu 
iemesls ir pamatinformācijas dokumenta 
izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pamatinformācijas dokumenti veido 
pamatu privāto ieguldītāju lēmumiem par 
ieguldījumiem. Šā iemesla dēļ ieguldījumu 
produktu izveidotājiem attiecībā uz 
privātajiem ieguldītājiem ir svarīgs 
pienākums nodrošināt šīs regulas 
noteikumu ievērošanu. Tāpēc ir svarīgi 
nodrošināt, lai privātajiem ieguldītājiem, 
kuri izmantoja pamatinformācijas 
dokumentu kā pamatu sava lēmuma 
pieņemšanai par ieguldījumu, būtu spēkā 
esošas tiesības uz tiesisko aizsardzību.
Būtu arī jānodrošina, lai visiem privātajiem 

(16) Pamatinformācijas dokumenti veido 
pamatu privāto ieguldītāju lēmumiem par 
ieguldījumiem. Šā iemesla dēļ ieguldījumu 
produktu izveidotājiem attiecībā uz 
privātajiem ieguldītājiem ir svarīgs 
pienākums nodrošināt šīs regulas 
noteikumu ievērošanu. Tāpēc ir svarīgi 
nodrošināt, lai privātajiem ieguldītājiem, 
kuri izmantoja pamatinformācijas 
dokumentu kā pamatu sava lēmuma 
pieņemšanai par ieguldījumu, būtu spēkā 
esošas tiesības uz tiesisko aizsardzību.
Būtu arī jānodrošina, lai visiem privātajiem 
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ieguldītājiem Savienībā būtu vienādas 
tiesības pieprasīt kompensāciju par 
zaudējumiem, kas tiem var rasties tāpēc, ka 
ieguldījumu produktu izveidotāji neievēro 
šajā regulā noteiktās prasības. Tāpēc būtu 
jāharmonizē noteikumi par ieguldījumu 
produktu izveidotāju atbildību. Šajā regulā 
jāparedz, ka privātajam ieguldītājam 
vajadzētu būt iespējai saukt pie atbildības 
produktu izveidotāju par šīs regulas 
pārkāpšanu gadījumā, ja zaudējumu 
iemesls ir pamatinformācijas dokumenta 
izmantošana.

ieguldītājiem Savienībā būtu vienādas 
tiesības pieprasīt kompensāciju par 
zaudējumiem, kas tiem var rasties tāpēc, ka 
ieguldījumu produktu izveidotāji neievēro 
šajā regulā noteiktās prasības. Tāpēc būtu 
jāharmonizē noteikumi par ieguldījumu 
produktu izveidotāju atbildību. Šajā regulā 
jāparedz, ka privātajam ieguldītājam 
vajadzētu būt iespējai saukt pie atbildības 
produktu izveidotāju par šīs regulas 
pārkāpšanu gadījumā, ja zaudējumu 
iemesls ir maldinoša vai neprecīza
pamatinformācijas dokumenta 
izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pamatinformācijas dokumenti veido 
pamatu privāto ieguldītāju lēmumiem par 
ieguldījumiem. Šā iemesla dēļ ieguldījumu 
produktu izveidotājiem attiecībā uz 
privātajiem ieguldītājiem ir svarīgs 
pienākums nodrošināt šīs regulas 
noteikumu ievērošanu. Tāpēc ir svarīgi 
nodrošināt, lai privātajiem ieguldītājiem, 
kuri izmantoja pamatinformācijas 
dokumentu kā pamatu sava lēmuma 
pieņemšanai par ieguldījumu, būtu spēkā 
esošas tiesības uz tiesisko aizsardzību.
Būtu arī jānodrošina, lai visiem privātajiem 
ieguldītājiem Savienībā būtu vienādas 
tiesības pieprasīt kompensāciju par 
zaudējumiem, kas tiem var rasties tāpēc, ka 
ieguldījumu produktu izveidotāji neievēro 
šajā regulā noteiktās prasības. Tāpēc būtu 
jāharmonizē noteikumi par ieguldījumu 
produktu izveidotāju atbildību. Šajā regulā 
jāparedz, ka privātajam ieguldītājam 

(16) Pamatinformācijas dokumenti veido 
pamatu privāto ieguldītāju lēmumiem par 
ieguldījumiem. Šā iemesla dēļ
standartizētu privāto ieguldījumu produktu 
izveidotājiem attiecībā uz privātajiem 
ieguldītājiem ir svarīgs pienākums 
nodrošināt šīs regulas noteikumu 
ievērošanu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai 
privātajiem ieguldītājiem, kuri izmantoja 
pamatinformācijas dokumentu kā pamatu 
sava lēmuma pieņemšanai par ieguldījumu, 
būtu spēkā esošas tiesības uz tiesisko 
aizsardzību. Būtu arī jānodrošina, lai 
visiem privātajiem ieguldītājiem Savienībā 
būtu vienādas tiesības pieprasīt 
kompensāciju par zaudējumiem, kas tiem 
var rasties tāpēc, ka standartizētu privāto
ieguldījumu produktu izveidotāji neievēro 
šajā regulā noteiktās prasības. Tāpēc būtu 
jāharmonizē noteikumi par standartizētu 
privāto ieguldījumu produktu izveidotāju 
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vajadzētu būt iespējai saukt pie atbildības 
produktu izveidotāju par šīs regulas 
pārkāpšanu gadījumā, ja zaudējumu 
iemesls ir pamatinformācijas dokumenta 
izmantošana.

atbildību. Šajā regulā jāparedz, ka 
privātajam ieguldītājam vajadzētu būt 
iespējai saukt pie atbildības produktu 
izveidotāju par šīs regulas pārkāpšanu 
gadījumā, ja zaudējumu iemesls ir
maldinoša, neprecīza vai prospektam vai 
— ja prospekts netiek sagatavots —
produkta noteikumiem un nosacījumiem 
neatbilstoša pamatinformācijas dokumenta 
izmantošana.

Or. en

Pamatojums

Šī kvalifikācija ir ietverta, lai skaidri noteiktu, ka produkta izveidotājam vajadzētu būt 
atbildīgam tikai par pamatinformācijas dokumentu tiktāl, ciktāl tas ir maldinošs, neprecīzs 
vai neatbilst prospektam vai attiecīgajiem produkta noteikumiem un nosacījumiem.

Grozījums Nr. 129
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Privātajiem ieguldītājiem kopumā 
nav dziļas izpratnes par ieguldījumu 
produktu izveidotāju iekšējām 
procedūrām, tāpēc pierādīšanas 
pienākums būtu jāuzliek pretējai pusei. 
Produkta izveidotājam būtu jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments tika 
izstrādāts saskaņā ar šo regulu. Tomēr 
privātajam ieguldītājam būtu jāpierāda, 
ka viņa zaudējumi ir radušies 
pamatinformācijas dokumentā ietvertās 
informācijas izmantošanas dēļ, jo šis 
jautājums attiecas uz privātā ieguldītāja 
tiešo personisko sfēru.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 130
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Privātajiem ieguldītājiem kopumā 
nav dziļas izpratnes par ieguldījumu 
produktu izveidotāju iekšējām 
procedūrām, tāpēc pierādīšanas 
pienākums būtu jāuzliek pretējai pusei. 
Produkta izveidotājam būtu jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments tika 
izstrādāts saskaņā ar šo regulu. Tomēr 
privātajam ieguldītājam būtu jāpierāda, 
ka viņa zaudējumi ir radušies 
pamatinformācijas dokumentā ietvertās 
informācijas izmantošanas dēļ, jo šis 
jautājums attiecas uz privātā ieguldītāja 
tiešo personisko sfēru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā viens no galvenajiem regulas mērķiem ir pielāgošana PVKIU IV direktīvai, lai 
nodrošinātu atbildības režīmu saskaņotību, regulā būtu jāiekļauj noteikumi, kas paredz, ka 
dalībvalstu tiesību aktos ir jānosaka atbilstīgi civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi privātajam 
ieguldītājam.

Grozījums Nr. 131
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Privātajiem ieguldītājiem kopumā 
nav dziļas izpratnes par ieguldījumu 
produktu izveidotāju iekšējām 
procedūrām, tāpēc pierādīšanas 
pienākums būtu jāuzliek pretējai pusei. 
Produkta izveidotājam būtu jāpierāda, ka 

svītrots
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pamatinformācijas dokuments tika 
izstrādāts saskaņā ar šo regulu. Tomēr 
privātajam ieguldītājam būtu jāpierāda, 
ka viņa zaudējumi ir radušies 
pamatinformācijas dokumentā ietvertās 
informācijas izmantošanas dēļ, jo šis 
jautājums attiecas uz privātā ieguldītāja 
tiešo personisko sfēru.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Privātajiem ieguldītājiem kopumā 
nav dziļas izpratnes par ieguldījumu 
produktu izveidotāju iekšējām 
procedūrām, tāpēc pierādīšanas 
pienākums būtu jāuzliek pretējai pusei. 
Produkta izveidotājam būtu jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments tika 
izstrādāts saskaņā ar šo regulu. Tomēr 
privātajam ieguldītājam būtu jāpierāda, 
ka viņa zaudējumi ir radušies 
pamatinformācijas dokumentā ietvertās 
informācijas izmantošanas dēļ, jo šis 
jautājums attiecas uz privātā ieguldītāja 
tiešo personisko sfēru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 133
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Privātajiem ieguldītājiem kopumā nav 
dziļas izpratnes par ieguldījumu produktu 
izveidotāju iekšējām procedūrām, tāpēc 
pierādīšanas pienākums būtu jāuzliek 
pretējai pusei. Produkta izveidotājam būtu 
jāpierāda, ka pamatinformācijas 
dokuments tika izstrādāts saskaņā ar šo 
regulu. Tomēr privātajam ieguldītājam 
būtu jāpierāda, ka viņa zaudējumi ir 
radušies pamatinformācijas dokumentā 
ietvertās informācijas izmantošanas dēļ, 
jo šis jautājums attiecas uz privātā 
ieguldītāja tiešo personisko sfēru.

(17) Privātajiem ieguldītājiem kopumā nav 
dziļas izpratnes par ieguldījumu produktu 
izveidotāju iekšējām procedūrām, tāpēc 
pierādīšanas pienākums nevarētu būt tikai 
ieguldītāja atbildības jomā. Privātajam 
ieguldītājam ir jānorāda, kādā ziņā, 
viņaprāt, pamatinformācijas dokuments 
neatbilst šīs regulas prasībām. Produkta
izstrādātājam minētajā gadījumā 
vajadzētu būt pienākumam reaģēt uz šādu 
iebildi.

Or. fr

Pamatojums

Atbilstīgus noteikumus par atbildību var rast bez nepieciešamības pārkāpt svarīgu 
procedūras principu (pierādīšanas pienākums). Skatīt pieņemto tekstu par kredītreitingu 
aģentūrām.

Grozījums Nr. 134
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Privātajiem ieguldītājiem kopumā nav 
dziļas izpratnes par ieguldījumu produktu 
izveidotāju iekšējām procedūrām, tāpēc 
pierādīšanas pienākums būtu jāuzliek 
pretējai pusei. Produkta izveidotājam būtu 
jāpierāda, ka pamatinformācijas dokuments 
tika izstrādāts saskaņā ar šo regulu. Tomēr 
privātajam ieguldītājam būtu jāpierāda, 
ka viņa zaudējumi ir radušies 
pamatinformācijas dokumentā ietvertās 
informācijas izmantošanas dēļ, jo šis 
jautājums attiecas uz privātā ieguldītāja 
tiešo personisko sfēru.

(17) Privātajiem ieguldītājiem kopumā nav 
dziļas izpratnes par ieguldījumu produktu 
izveidotāju iekšējām procedūrām, tāpēc 
pierādīšanas pienākums būtu jāuzliek 
pretējai pusei. Produkta izveidotājam būtu 
jāpierāda, ka pamatinformācijas dokuments 
tika izstrādāts saskaņā ar šo regulu.

Or. de
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Grozījums Nr. 135
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Attiecībā uz jautājumiem par
ieguldījumu produkta izveidotāja
civiltiesisko atbildību, kuri nav iekļauti 
šajā regulā, šādi jautājumi būtu jārisina
saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 
aktiem, kas paredzēti attiecīgajos 
starptautisko privāttiesību noteikumos.
Kompetentā tiesa, kurai jāizskata privātā 
ieguldītāja iesniegtā prasība par 
civiltiesisko atbildību, jānosaka saskaņā ar 
starptautiskās jurisdikcijas attiecīgajiem 
noteikumiem.

(18) Standartizēta privāto ieguldījumu 
produkta izveidotāja civiltiesiskā atbildība
būtu jāreglamentē saskaņā ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem, kas 
paredzēti attiecīgajos starptautisko 
privāttiesību noteikumos. Kompetentā 
tiesa, kurai jāizskata privātā ieguldītāja 
iesniegtā prasība par civiltiesisko atbildību, 
jānosaka saskaņā ar starptautiskās 
jurisdikcijas attiecīgajiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Skatīt iepriekšējo pamatojumu.

Grozījums Nr. 136
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Attiecībā uz jautājumiem par
ieguldījumu produkta izveidotāja
civiltiesisko atbildību, kuri nav iekļauti 
šajā regulā, šādi jautājumi būtu jārisina
saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 
aktiem, kas paredzēti attiecīgajos 
starptautisko privāttiesību noteikumos.
Kompetentā tiesa, kurai jāizskata privātā 
ieguldītāja iesniegtā prasība par 

(18) Ieguldījumu produkta izveidotāja
civiltiesiskā atbildība būtu jāreglamentē
saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 
aktiem, kas paredzēti attiecīgajos 
starptautisko privāttiesību noteikumos.
Kompetentā tiesa, kurai jāizskata privātā 
ieguldītāja iesniegtā prasība par 
civiltiesisko atbildību, jānosaka saskaņā ar 
starptautiskās jurisdikcijas attiecīgajiem 
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civiltiesisko atbildību, jānosaka saskaņā ar 
starptautiskās jurisdikcijas attiecīgajiem 
noteikumiem.

noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Minētais nodrošina PRIP atbilstību PVKIU formulējumam par atbildību.

Grozījums Nr. 137
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai privātais ieguldītājs varētu 
pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu 
par ieguldījumu, būtu jāparedz, ka 
personas, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu laikus, pirms tiek noslēgts 
jebkāds darījums. Šī prasība būtu 
jāpiemēro neatkarīgi no tā, kur un kā 
notiek darījums. Personas, kas pārdod 
minētos produktus, ir gan izplatītāji, gan 
paši ieguldījumu produktu izveidotāji, ja 
tie izvēlas pārdot produktu tieši privātajiem 
ieguldītājiem. Lai nodrošinātu 
nepieciešamo elastību un 
proporcionalitāti, privātajiem 
ieguldītajiem, kas vēlas noslēgt darījumu, 
izmantojot tālsaziņas līdzekli, vajadzētu 
būt iespējai saņemt pamatinformācijas 
dokumentu pēc darījuma noslēgšanas. Arī 
šajā gadījumā pamatinformācijas 
dokuments ieguldītājam būtu noderīgs, 
piemēram, lai ieguldītājs varētu salīdzināt 
nopirkto produktu ar to, kas ir aprakstīts 
pamatinformācijas dokumentā. Šī regula 
neskar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2002/65/EK.

(19) Lai privātais ieguldītājs varētu 
pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu 
par ieguldījumu, būtu jāparedz, ka 
personas, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu laikus, pirms tiek noslēgts 
jebkāds darījums. Šī prasība būtu 
jāpiemēro neatkarīgi no tā, kur un kā 
notiek darījums. Personas, kas pārdod 
minētos produktus, ir gan izplatītāji, gan 
paši ieguldījumu produktu izveidotāji, ja 
tie izvēlas pārdot produktu tieši privātajiem 
ieguldītājiem. Šī regula neskar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2002/65/EK.

Or. de
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Grozījums Nr. 138
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai privātais ieguldītājs varētu 
pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu 
par ieguldījumu, būtu jāparedz, ka 
personas, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu laikus, pirms tiek noslēgts 
jebkāds darījums. Šī prasība būtu 
jāpiemēro neatkarīgi no tā, kur un kā 
notiek darījums. Personas, kas pārdod 
minētos produktus, ir gan izplatītāji, gan 
paši ieguldījumu produktu izveidotāji, ja 
tie izvēlas pārdot produktu tieši privātajiem 
ieguldītājiem. Lai nodrošinātu 
nepieciešamo elastību un 
proporcionalitāti, privātajiem 
ieguldītajiem, kas vēlas noslēgt darījumu, 
izmantojot tālsaziņas līdzekli, vajadzētu 
būt iespējai saņemt pamatinformācijas 
dokumentu pēc darījuma noslēgšanas. Arī 
šajā gadījumā pamatinformācijas 
dokuments ieguldītājam būtu noderīgs, 
piemēram, lai ieguldītājs varētu salīdzināt 
nopirkto produktu ar to, kas ir aprakstīts 
pamatinformācijas dokumentā. Šī regula 
neskar Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2002/65/EK.

(19) Lai privātais ieguldītājs varētu 
pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu 
par ieguldījumu, būtu jāparedz, ka 
personas, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu laikus, pirms tiek noslēgts 
jebkāds darījums. Ieguldītājam ar 
pašrocīgu vai elektronisko parakstu būtu 
jāapliecina, ka ir saņēmis 
pamatinformācijas dokumentu un 
iepazinies ar tā saturu. Šī prasība būtu 
jāpiemēro neatkarīgi no tā, kur un kā 
notiek darījums. Personas, kas pārdod 
minētos produktus, ir gan izplatītāji, gan 
paši ieguldījumu produktu izveidotāji, ja 
tie izvēlas pārdot produktu tieši privātajiem 
ieguldītājiem. Šī regula neskar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2002/65/EK. Ja iespējams 
ieguldītājiem vienmēr būtu jānodrošina 
uzteikuma termiņš, līdz kuram viņi var 
pieņemt lēmumu par darījuma atcelšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai privātais ieguldītājs varētu 
pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu 
par ieguldījumu, būtu jāparedz, ka 
personas, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu laikus, pirms tiek noslēgts 
jebkāds darījums. Šī prasība būtu 
jāpiemēro neatkarīgi no tā, kur un kā 
notiek darījums. Personas, kas pārdod 
minētos produktus, ir gan izplatītāji, gan 
paši ieguldījumu produktu izveidotāji, ja 
tie izvēlas pārdot produktu tieši privātajiem 
ieguldītājiem. Lai nodrošinātu 
nepieciešamo elastību un proporcionalitāti, 
privātajiem ieguldītajiem, kas vēlas noslēgt 
darījumu, izmantojot tālsaziņas līdzekli, 
vajadzētu būt iespējai saņemt 
pamatinformācijas dokumentu pēc
darījuma noslēgšanas. Arī šajā gadījumā 
pamatinformācijas dokuments ieguldītājam 
būtu noderīgs, piemēram, lai ieguldītājs 
varētu salīdzināt nopirkto produktu ar to, 
kas ir aprakstīts pamatinformācijas 
dokumentā. Šī regula neskar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2002/65/EK.

(19) Lai privātais ieguldītājs varētu 
pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu 
par ieguldījumu, būtu jāparedz, ka 
personas, kas pārdod standartizētus privāto
ieguldījumu produktus, nodrošina 
pamatinformācijas dokumentu laikus, 
pirms tiek noslēgts jebkāds darījums. Šī 
prasība būtu jāpiemēro neatkarīgi no tā, kur 
un kā notiek darījums. Personas, kas 
pārdod minētos produktus, ir gan 
izplatītāji, gan paši standartizētu privāto
ieguldījumu produktu izveidotāji, ja tie 
izvēlas pārdot produktu tieši privātajiem 
ieguldītājiem. Lai nodrošinātu 
nepieciešamo elastību un proporcionalitāti, 
privātajiem ieguldītajiem, kas vēlas noslēgt 
darījumu, izmantojot tālsaziņas līdzekli, 
vajadzētu būt iespējai saņemt 
pamatinformācijas dokumentu pēc 
darījuma noslēgšanas. Arī šajā gadījumā 
pamatinformācijas dokuments ieguldītājam 
būtu noderīgs, piemēram, lai ieguldītājs 
varētu salīdzināt nopirkto produktu ar to, 
kas ir aprakstīts pamatinformācijas 
dokumentā. Šī regula neskar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2002/65/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai privātais ieguldītājs varētu 
pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu 
par ieguldījumu, būtu jāparedz, ka 
personas, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, nodrošina pamatinformācijas 

(19) Lai privātais ieguldītājs varētu 
pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu 
par ieguldījumu, būtu jāparedz, ka 
personas, kas sniedz konsultācijas par 
ieguldījumu produktiem vai pārdod tos, 
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dokumentu laikus, pirms tiek noslēgts 
jebkāds darījums. Šī prasība būtu 
jāpiemēro neatkarīgi no tā, kur un kā 
notiek darījums. Personas, kas pārdod
minētos produktus, ir gan izplatītāji, gan 
paši ieguldījumu produktu izveidotāji, ja 
tie izvēlas pārdot produktu tieši 
privātajiem ieguldītājiem. Lai nodrošinātu 
nepieciešamo elastību un proporcionalitāti, 
privātajiem ieguldītajiem, kas vēlas noslēgt 
darījumu, izmantojot tālsaziņas līdzekli, 
vajadzētu būt iespējai saņemt 
pamatinformācijas dokumentu pēc 
darījuma noslēgšanas. Arī šajā gadījumā 
pamatinformācijas dokuments ieguldītājam 
būtu noderīgs, piemēram, lai ieguldītājs 
varētu salīdzināt nopirkto produktu ar to, 
kas ir aprakstīts pamatinformācijas 
dokumentā. Šī regula neskar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2002/65/EK.

nodrošina pamatinformācijas dokumentu 
laikus, pirms tiek noslēgts jebkāds 
darījums. Šī prasība būtu jāpiemēro 
neatkarīgi no tā, kur un kā notiek darījums.
Personas, kas sniedz konsultācijas par 
minētajiem produktiem vai pārdod tos, ir 
gan izplatītāji, gan paši ieguldījumu 
produktu izveidotāji, ja tie izvēlas sniegt 
konsultācijas par produktiem vai pārdot
tos tieši privātajiem ieguldītājiem. Lai 
nodrošinātu nepieciešamo elastību un 
proporcionalitāti, privātajiem 
ieguldītajiem, kas vēlas noslēgt darījumu, 
izmantojot tālsaziņas līdzekli, vajadzētu 
būt iespējai saņemt pamatinformācijas 
dokumentu pēc darījuma noslēgšanas. Arī 
šajā gadījumā pamatinformācijas 
dokuments ieguldītājam būtu noderīgs, 
piemēram, lai ieguldītājs varētu salīdzināt 
nopirkto produktu ar to, kas ir aprakstīts 
pamatinformācijas dokumentā. Šī regula 
neskar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2002/65/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Būtu jāparedz vienoti noteikumi, lai 
sniegtu personai, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, zināmu izvēli attiecībā uz 
informācijas nesēju, uz kura 
pamatinformācijas dokuments tiek 
nodrošināts privātajiem ieguldītajiem, 
ļaujot izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus, kad tas ir atbilstīgi, ņemot vērā 
darījuma apstākļus. Tomēr privātajam 
ieguldītājam vajadzētu būt iespējai saņemt 
to uz papīra. Patērētāju interesēs attiecībā 
uz informācijas pieejamību 

(20) Būtu jāparedz vienoti noteikumi, lai 
sniegtu personai, kas pārdod standartizētu 
privāto ieguldījumu produktu, zināmu 
izvēli attiecībā uz informācijas nesēju, uz 
kura pamatinformācijas dokuments tiek 
nodrošināts privātajiem ieguldītajiem, 
ļaujot izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus, kad tas ir atbilstīgi, ņemot vērā 
darījuma apstākļus. Tomēr privātajam 
ieguldītājam vajadzētu būt iespējai saņemt 
to uz papīra. Patērētāju interesēs attiecībā 
uz informācijas pieejamību 
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pamatinformācijas dokuments vienmēr 
būtu jānodrošina bez maksas.

pamatinformācijas dokuments vienmēr 
būtu jānodrošina bez maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Būtu jāparedz vienoti noteikumi, lai 
sniegtu personai, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, zināmu izvēli attiecībā uz 
informācijas nesēju, uz kura 
pamatinformācijas dokuments tiek 
nodrošināts privātajiem ieguldītajiem, 
ļaujot izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus, kad tas ir atbilstīgi, ņemot vērā 
darījuma apstākļus. Tomēr privātajam 
ieguldītājam vajadzētu būt iespējai saņemt 
to uz papīra. Patērētāju interesēs attiecībā 
uz informācijas pieejamību 
pamatinformācijas dokuments vienmēr 
būtu jānodrošina bez maksas.

(20) Būtu jāparedz vienoti noteikumi, lai 
sniegtu personai, kas sniedz konsultācijas 
par ieguldījumu produktu vai pārdod to, 
zināmu izvēli attiecībā uz informācijas 
nesēju, uz kura pamatinformācijas 
dokuments tiek nodrošināts privātajiem 
ieguldītajiem, ļaujot izmantot elektroniskos 
saziņas līdzekļus, kad tas ir atbilstīgi, 
ņemot vērā darījuma apstākļus. Tomēr 
privātajam ieguldītājam vajadzētu būt 
iespējai saņemt to uz papīra. Patērētāju 
interesēs attiecībā uz informācijas 
pieejamību pamatinformācijas dokuments 
vienmēr būtu jānodrošina bez maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu privāto ieguldītāju 
uzticēšanos ieguldījumu produktiem, 
jānosaka prasības attiecībā uz atbilstīgām 
iekšējām procedūrām, kas nodrošina to, ka 
privātie ieguldītāji uz sūdzībām saņem 
atbildi pēc būtības no ieguldījumu produkta 

(21) Lai nodrošinātu privāto ieguldītāju 
uzticēšanos ieguldījumu produktiem un 
finanšu tirgiem kopumā, būtu jānosaka 
prasības attiecībā uz atbilstīgām iekšējām 
procedūrām, kas nodrošina to, ka privātie 
ieguldītāji uz sūdzībām saņem atbildi pēc 
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izveidotāja. būtības no ieguldījumu produkta 
izveidotāja.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu privāto ieguldītāju 
uzticēšanos ieguldījumu produktiem, 
jānosaka prasības attiecībā uz atbilstīgām 
iekšējām procedūrām, kas nodrošina to, ka 
privātie ieguldītāji uz sūdzībām saņem 
atbildi pēc būtības no ieguldījumu produkta 
izveidotāja.

(21) Lai nodrošinātu privāto ieguldītāju 
uzticēšanos standartizētiem privāto
ieguldījumu produktiem, būtu jānosaka 
prasības attiecībā uz atbilstīgām iekšējām 
procedūrām, kas nodrošina to, ka privātie 
ieguldītāji uz sūdzībām saņem atbildi pēc 
būtības no ieguldījumu produkta 
izveidotāja.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai gan informācijas sniegšanas 
uzlabošana par ieguldījumu produktiem ir 
būtiska, lai atjaunotu privāto ieguldītāju 
uzticēšanos finanšu tirgiem, produkta 
izstrādes noteikumi ir vienlīdz nozīmīgi, 
lai efektīvi aizsargātu privātos 
ieguldītājus. Nepilnīgi finanšu 
konsultantu ieteikumi, neobjektivitāte 
lēmumu pieņemšanā un pierādījumi par 
to, ka finansiālā rīcība ir atkarīga 
galvenokārt no psiholoģiskiem 
apsvērumiem, rada problēmas, kas ir 
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jārisina, samazinot sarežģījumus saistībā 
ar ieguldījumu produktu standartizēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Lai nodrošinātu ieguldītāju 
intereses, ir svarīgi paredzēt noteikumus, 
ar ko nosaka aktīvus, kuros var veikt 
ieguldījumus ar ieguldījumu produktiem, 
kurus pārdod privātajiem ieguldītājiem. 
Tādējādi tiks nodrošināts, ka privātajiem 
ieguldītājiem netiek piedāvātas neparastas 
un/vai neregulētas aktīvu grupas. Ir 
nepieciešams arī ierobežot produktu 
maksimālo risku atbilstīgi to nosacītajai 
vērtībai. Attiecībā uz atvasinātiem 
instrumentiem prasības būtu jānosaka 
instrumentu atbilstības jomā, paredzot no 
atvasinātiem instrumentiem izmantot tikai 
parastus atvasinātos instrumentus, vidējās 
likmes iespējas un pirmās paaudzes 
barjeras iespējas. Šāds ierobežojums, 
paredzot tikai vienkāršus atvasinātus 
instrumentus, neierobežotu ieguldītāju 
izvēli, bet novērstu neatbilstīgu un 
pārmērīgi kompleksu risku un „paketes” 
iezīmju piedāvāšanu neprofesionāliem 
ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Alternatīvas strīdu izšķiršanas 
procedūras ļauj izšķirt strīdus ātrāk un 
lētāk nekā tiesā un atvieglo tiesu sistēmas 
slogu. Šādā nolūkā būtu jānosaka, ka 
ieguldījumu produktu izveidotāju un
personu, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, pienākums ir piedalīties
minētajās procedūrās, ko uzsākuši privātie 
ieguldītāji, saistībā ar šajā regulā 
noteiktajām tiesībām un pienākumiem, 
ievērojot noteiktus piesardzības 
pasākumus saskaņā ar efektīvas tiesas 
aizsardzības principu. Jo īpaši 
alternatīvām strīdu izšķiršanas 
procedūrām nebūtu jāierobežo šādu 
procedūru pušu tiesības sniegt prasību 
tiesā.

(22) Alternatīvas strīdu izšķiršanas 
procedūras ļauj izšķirt strīdus ātrāk un 
lētāk nekā tiesā un atvieglo tiesu sistēmas 
slogu. Tādēļ produktu izveidotājiem un
personām, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, būtu jāpiedalās minētajās 
procedūrās, ko uzsākuši privātie ieguldītāji, 
saistībā ar šajā regulā noteiktajām tiesībām 
un pienākumiem, ievērojot Direktīvā [..] 
par alternatīva strīdu izšķiršanu 
paredzētos noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Alternatīvas strīdu izšķiršanas 
procedūras ļauj izšķirt strīdus ātrāk un 
lētāk nekā tiesā un atvieglo tiesu sistēmas 
slogu. Šādā nolūkā būtu jānosaka, ka 
ieguldījumu produktu izveidotāju un 
personu, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, pienākums ir piedalīties 
minētajās procedūrās, ko uzsākuši privātie 
ieguldītāji, saistībā ar šajā regulā 
noteiktajām tiesībām un pienākumiem, 
ievērojot noteiktus piesardzības pasākumus 
saskaņā ar efektīvas tiesas aizsardzības 
principu. Jo īpaši alternatīvām strīdu 
izšķiršanas procedūrām nebūtu jāierobežo 
šādu procedūru pušu tiesības sniegt prasību 

(22) Alternatīvas strīdu izšķiršanas 
procedūras ļauj izšķirt strīdus ātrāk un 
lētāk nekā tiesā un atvieglo tiesu sistēmas 
slogu. Šādā nolūkā būtu jānosaka, ka
standartizētu privāto ieguldījumu produktu 
izveidotāju un personu, kas pārdod
standartizētus privāto ieguldījumu 
produktus, pienākums ir piedalīties 
minētajās procedūrās, ko uzsākuši privātie 
ieguldītāji, saistībā ar šajā regulā 
noteiktajām tiesībām un pienākumiem, 
ievērojot noteiktus piesardzības pasākumus 
saskaņā ar efektīvas tiesas aizsardzības 
principu. Jo īpaši alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūrām nebūtu jāierobežo 
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tiesā. šādu procedūru pušu tiesības sniegt prasību 
tiesā.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Alternatīvas strīdu izšķiršanas 
procedūras ļauj izšķirt strīdus ātrāk un 
lētāk nekā tiesā un atvieglo tiesu sistēmas 
slogu. Šādā nolūkā būtu jānosaka, ka
ieguldījumu produktu izveidotāju un 
personu, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, pienākums ir piedalīties 
minētajās procedūrās, ko uzsākuši privātie 
ieguldītāji, saistībā ar šajā regulā 
noteiktajām tiesībām un pienākumiem, 
ievērojot noteiktus piesardzības pasākumus 
saskaņā ar efektīvas tiesas aizsardzības 
principu. Jo īpaši alternatīvām strīdu 
izšķiršanas procedūrām nebūtu jāierobežo 
šādu procedūru pušu tiesības sniegt prasību 
tiesā.

(22) Alternatīvas strīdu izšķiršanas 
procedūras ļauj izšķirt strīdus ātrāk un 
lētāk nekā tiesā un atvieglo tiesu sistēmas 
slogu. Šādā nolūkā būtu jānosaka, ka PRIP
izveidotāju un personu, kas pārdod PRIP, 
pienākums ir piedalīties minētajās 
procedūrās, ko uzsākuši privātie ieguldītāji, 
saistībā ar šajā regulā noteiktajām tiesībām 
un pienākumiem, ievērojot noteiktus 
piesardzības pasākumus saskaņā ar 
efektīvas tiesas aizsardzības principu. Jo 
īpaši alternatīvas strīdu izšķiršanas 
procedūrām nebūtu jāierobežo šādu 
procedūru pušu tiesības sniegt prasību 
tiesā. Saistībā ar alternatīvu strīdu 
izšķiršanu Eiropas Parlamenta un 
Padomes noteikumiem par  patērētāju 
strīdu alternatīvu izšķiršanu un 
grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 
un Direktīvā 2009/22/EK vajadzētu būt 
saistošiem arī attiecībā uz šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Pamatinformācijas dokuments 
ieguldījumu produktam būtu jāsagatavo 
struktūrām, kas darbojas finanšu tirgus 
banku, apdrošināšanas, vērtspapīru un 
fondu nozarēs, tāpēc ir īpaši svarīgi 
nodrošināt saskanīgu sadarbību starp 
dažādām iestādēm, kas uzrauga 
ieguldījumu produktu izveidotājus, lai tām 
būtu vienota pieeja šīs regulas 
piemērošanā.

(23) Pamatinformācijas dokuments
standartizētam privāto ieguldījumu 
produktam būtu jāsagatavo struktūrām, kas 
darbojas finanšu tirgus banku, 
apdrošināšanas, vērtspapīru un fondu 
nozarēs, tāpēc ir īpaši svarīgi nodrošināt 
saskanīgu sadarbību starp dažādām 
iestādēm, kas uzrauga standartizētu 
privāto ieguldījumu produktu izveidotājus, 
lai tām būtu vienota pieeja šīs regulas 
piemērošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Saskaņā ar Komisijas 2010. gada 
decembra paziņojumu par sankciju režīmu 
pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē 
un tādēļ, lai nodrošinātu šajā regulā 
noteikto prasību izpildi, ir svarīgi, lai 
dalībvalstis spertu nepieciešamos soļus, lai 
nodrošinātu, ka, pārkāpjot šo regulu, tiek 
piemērotas pienācīgas administratīvās 
sankcijas un pasākumi. Lai nodrošinātu to, 
ka sankcijām ir atturoša ietekme, un lai 
stiprinātu ieguldītāju aizsardzību, brīdinot 
tos par ieguldījumu produktiem, kas tiek 
tirgoti, pārkāpjot šo regulu, parasti 
sankcijas un pasākumi būtu jāpublicē, 
izņemot pamatoti noteiktos gadījumos.

(24) Saskaņā ar Komisijas 2010. gada 
decembra paziņojumu par sankciju režīmu 
pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē 
un tādēļ, lai nodrošinātu šajā regulā 
noteikto prasību izpildi, ir svarīgi, lai 
dalībvalstis spertu nepieciešamos soļus, lai 
nodrošinātu, ka, pārkāpjot šo regulu, tiek 
piemērotas pienācīgas administratīvās 
sankcijas un pasākumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 152
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Saskaņā ar Komisijas 2010. gada 
decembra paziņojumu par sankciju režīmu 
pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē 
un tādēļ, lai nodrošinātu šajā regulā 
noteikto prasību izpildi, ir svarīgi, lai 
dalībvalstis spertu nepieciešamos soļus, lai 
nodrošinātu, ka, pārkāpjot šo regulu, tiek 
piemērotas pienācīgas administratīvās 
sankcijas un pasākumi. Lai nodrošinātu to, 
ka sankcijām ir atturoša ietekme, un lai 
stiprinātu ieguldītāju aizsardzību, brīdinot 
tos par ieguldījumu produktiem, kas tiek 
tirgoti, pārkāpjot šo regulu, parasti
sankcijas un pasākumi būtu jāpublicē, 
izņemot pamatoti noteiktos gadījumos.

(24) Saskaņā ar Komisijas 2010. gada 
decembra paziņojumu par sankciju režīmu 
pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē 
un tādēļ, lai nodrošinātu šajā regulā 
noteikto prasību izpildi, ir svarīgi, lai 
dalībvalstis spertu nepieciešamos soļus, lai 
nodrošinātu, ka, pārkāpjot šo regulu, tiek 
piemērotas pienācīgas administratīvās 
sankcijas un pasākumi. Lai nodrošinātu to, 
ka sankcijām ir atturoša ietekme, un lai 
stiprinātu ieguldītāju aizsardzību, brīdinot 
tos par ieguldījumu produktiem, kas tiek 
tirgoti, pārkāpjot šo regulu, sankcijas un 
pasākumi būtu jāpublicē.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt tādus 
tiesību aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, kas 
attiecas uz informācijas konkretizēšanu 
attiecībā uz pamatinformācijas dokumenta 
izklāstu un formātu, par pamatinformācijas 
dokumentā iekļaujamās informācijas 
saturu, sīki izstrādātām prasībām attiecībā 
uz pamatinformācijas dokumenta 
nodrošināšanas laiku, kā arī attiecībā uz tā 
pārskatīšanu un labošanu. Ir īpaši būtiski, 

(25) Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt tādus 
tiesību aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, kas 
attiecas uz informācijas konkretizēšanu 
attiecībā uz pamatinformācijas dokumenta 
izklāstu un formātu, par pamatinformācijas 
dokumentā iekļaujamās informācijas 
saturu, sīki izstrādātām prasībām attiecībā 
uz pamatinformācijas dokumenta 
nodrošināšanas laiku, kā arī attiecībā uz tā 
pārskatīšanu un labošanu. Ir īpaši būtiski, 
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lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus
vienlaicīgi, laikus un atbilstīgi nosūtītu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās un 
patērētāju testēšanu. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus
vienlaicīgi, laikus un atbilstīgi nosūtītu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai gan PVKIU ir ieguldījumu 
produkti šīs regulas nozīmē, nesen 
noteiktās prasības attiecībā uz 
ieguldītājiem paredzētu pamatinformāciju 
saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK nozīmē, 
ka būtu samērīgi šādiem PVKIU pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā noteikt piecu gadu 
pārejas periodu, kura laikā uz tiem 
neattiektos šī regula. Pēc šī perioda šī 
regula uz tiem attiektos, ja vien pārejas 
periods netiktu pagarināts.

(28) Lai gan PVKIU ir ieguldījumu 
produkti šīs regulas nozīmē, nesen 
noteiktās prasības attiecībā uz 
ieguldītājiem paredzētu pamatinformāciju 
saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK nozīmē, 
ka būtu samērīgi šādiem PVKIU pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā noteikt piecu gadu 
pārejas periodu, kura laikā uz tiem 
neattiektos šī regula. Pēc šī perioda šī 
regula uz tiem attiektos, ja vien pārejas 
periods netiktu pagarināts. Tāds pats 
izņēmums būtu jāpiemēro arī fondiem, 
kas nav saistīti ar PVKIU, ja tiem valsts 
tiesību aktos jau ir noteikta prasība 
sagatavot ieguldītājiem paredzētu 
pamatinformācijas dokumentu, ievērojot 
Direktīvas 2009/65/EK 78.–81. pantā 
paredzēto formātu un saturu. 

Or. en

Grozījums Nr. 155
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
29. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Šī regula būtu jāpārskata četrus gadus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, lai ņemtu 
vērā tirgus attīstību, piemēram, jaunu 
ieguldījumu produktu veidu rašanos, kā arī 
izmaiņas citās Savienības tiesību jomās un 
dalībvalstu gūto pieredzi. Pārskatīšanā būtu 
jānovērtē, vai ieviestie pasākumi ir 
uzlabojuši produktu salīdzināmību un 
vidējā privātā ieguldītāja izpratni par 
ieguldījumu produktiem. Tajā būtu arī 
jāizvērtē, vai pārejas periods attiecībā uz 
PVKIU būtu jāpagarina, vai arī būtu 
jāizskata citas rīcības iespējas attiecībā uz 
PVKIU. Balstoties uz šo pārskatīšanu, 
Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības 
gadījumā kopā ar tiesību aktu 
priekšlikumiem.

(29) Šī regula būtu jāpārskata četrus gadus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, lai ņemtu 
vērā tirgus attīstību, piemēram, jaunu
standartizētu privāto ieguldījumu produktu 
veidu rašanos, kā arī izmaiņas citās 
Savienības tiesību jomās un dalībvalstu 
gūto pieredzi. Pārskatīšanā būtu jānovērtē, 
vai ieviestie pasākumi ir uzlabojuši 
produktu salīdzināmību un vidējā privātā 
ieguldītāja izpratni par standartizētiem 
privāto ieguldījumu produktiem. Tajā būtu 
arī jāizvērtē, vai pārejas periods attiecībā 
uz PVKIU būtu jāpagarina, vai arī būtu 
jāizskata citas rīcības iespējas attiecībā uz 
PVKIU. Balstoties uz šo pārskatīšanu, 
Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības 
gadījumā kopā ar tiesību aktu 
priekšlikumiem. Šādā pārskatīšanā varētu 
arī izvērtēt, vai privāta patērētāja tiesību 
aizsardzības interesēs būtu paplašināt 
pamatinformācijas dokumentu vai 
izstrādāt pamatinformācijas dokumentam 
līdzīgu dokumentu citiem privātajiem 
produktiem, kuri nav standartizēti 
produkti, piemēram parastajiem depozīta 
kontiem, akcijām un obligācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Šī regula būtu jāpārskata četrus gadus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, lai ņemtu 
vērā tirgus attīstību, piemēram, jaunu
ieguldījumu produktu veidu rašanos, kā 
arī izmaiņas citās Savienības tiesību jomās 

(29) Šī regula būtu jāpārskata četrus gadus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, lai ņemtu 
vērā tirgus attīstību, piemēram, jaunu PRIP
veidu rašanos, kā arī izmaiņas citās 
Savienības tiesību jomās un dalībvalstu 
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un dalībvalstu gūto pieredzi. Pārskatīšanā 
būtu jānovērtē, vai ieviestie pasākumi ir 
uzlabojuši produktu salīdzināmību un
vidējā privātā ieguldītāja izpratni par
ieguldījumu produktiem. Tajā būtu arī 
jāizvērtē, vai pārejas periods attiecībā uz 
PVKIU būtu jāpagarina, vai arī būtu 
jāizskata citas rīcības iespējas attiecībā uz 
PVKIU. Balstoties uz šo pārskatīšanu, 
Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības
gadījumā kopā ar tiesību aktu 
priekšlikumiem.

gūto pieredzi. Pārskatīšanā būtu jānovērtē, 
vai ieviestie pasākumi ir uzlabojuši vidējā 
privātā ieguldītāja izpratni par PRIP un 
palīdzējuši tam uzlabot produktu 
salīdzināmības iespējas. Tajā būtu arī 
jāizvērtē, vai pārejas periods attiecībā uz 
PVKIU būtu jāpagarina, vai arī būtu 
jāizskata citas rīcības iespējas attiecībā uz 
PVKIU. Balstoties uz šo pārskatīšanu, 
Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības 
gadījumā kopā ar tiesību aktu 
priekšlikumiem. Šādā pārskatīšanā būtu 
arī jāizvērtē, vai pamatinformācijas 
dokumenta jomu varētu paplašināt, 
iekļaujot tajā arī nestandartizētus privātus 
produktus, piemēram, parastos krājkontus 
un norēķinu kontus, akcijas un 
obligācijas.

Or. en

Pamatojums

Pārskatīšanā būtu arī sīki jāizvērtē, kāda veida informāciju būtu atbilstīgi atklāt par šādiem 
produktiem. 8. pantā raksturotais pamatinformācijas dokuments nebūtu gluži atbilstīgs 
vienkāršajiem depozītiem vai akcijām. Turklāt būtu jāapsver šo produktu, jo īpaši akciju un 
obligāciju, izplatīšanas veidu.

Grozījums Nr. 157
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Šī regula būtu jāpārskata četrus gadus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, lai ņemtu 
vērā tirgus attīstību, piemēram, jaunu 
ieguldījumu produktu veidu rašanos, kā arī 
izmaiņas citās Savienības tiesību jomās un 
dalībvalstu gūto pieredzi. Pārskatīšanā būtu 
jānovērtē, vai ieviestie pasākumi ir 
uzlabojuši produktu salīdzināmību un 
vidējā privātā ieguldītāja izpratni par 

(29) Šī regula būtu jāpārskata četrus gadus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, lai ņemtu 
vērā tirgus attīstību, piemēram, jaunu 
ieguldījumu produktu veidu rašanos, kā arī 
izmaiņas citās Savienības tiesību jomās un 
dalībvalstu gūto pieredzi. Pārskatīšanā būtu 
jānovērtē, vai ieviestie pasākumi ir 
uzlabojuši produktu salīdzināmību un 
vidējā privātā ieguldītāja izpratni par 
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ieguldījumu produktiem. Tajā būtu arī 
jāizvērtē, vai pārejas periods attiecībā uz 
PVKIU būtu jāpagarina, vai arī būtu 
jāizskata citas rīcības iespējas attiecībā uz 
PVKIU. Balstoties uz šo pārskatīšanu, 
Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības 
gadījumā kopā ar tiesību aktu 
priekšlikumiem.

ieguldījumu produktiem. Tajā būtu arī 
jāizvērtē, vai pārejas periods attiecībā uz 
PVKIU būtu jāpagarina, vai arī būtu 
jāizskata citas rīcības iespējas attiecībā uz 
PVKIU. Balstoties uz šo pārskatīšanu, 
Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības 
gadījumā kopā ar tiesību aktu 
priekšlikumiem. Šādā pārskatīšanā varētu 
arī izvērtēt, vai pamatinformācijas 
dokumentu varētu saturiski paplašināt vai
izmantot to par pamatu līdzīgam 
dokumentam, lai privātajiem 
ieguldītājiem sniegtu informāciju par 
citiem privātajiem produktiem, piemēram, 
akcijām un obligācijām, ko privātajiem 
patērētājiem pārdod bez jebkādas 
standartizēšanas, un prasībām par 
informācijas atklāšanu attiecībā uz šīm 
produktu grupām. 

Or. en

Grozījums Nr. 158
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai ieguldījumu produktu 
izveidotājiem un personām, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, dotu pietiekamu 
laiku sagatavoties šīs regulas prasību 
praktiskai piemērošanai, šīs regulas 
prasības būtu jāsāk piemērot ne agrāk kā 
divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

(30) Lai standartizētu privāto ieguldījumu 
produktu izveidotājiem un personām, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, dotu 
pietiekamu laiku sagatavoties šīs regulas 
prasību praktiskai piemērošanai, šīs regulas 
prasības būtu jāsāk piemērot ne agrāk kā 
divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Thomas Händel
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Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai ieguldījumu produktu 
izveidotājiem un personām, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, dotu pietiekamu 
laiku sagatavoties šīs regulas prasību 
praktiskai piemērošanai, šīs regulas 
prasības būtu jāsāk piemērot ne agrāk kā 
divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

(30) Lai ieguldījumu produktu 
izveidotājiem un personām, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, dotu pietiekamu 
laiku sagatavoties šīs regulas prasību 
praktiskai piemērošanai, šīs regulas 
prasības būtu jāsāk piemērot ne agrāk kā 
vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. de

Grozījums Nr. 160
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai ieguldījumu produktu 
izveidotājiem un personām, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, dotu pietiekamu 
laiku sagatavoties šīs regulas prasību 
praktiskai piemērošanai, šīs regulas 
prasības būtu jāsāk piemērot ne agrāk kā 
divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

(30) Lai ieguldījumu produktu 
izveidotājiem un personām, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, dotu pietiekamu 
laiku sagatavoties šīs regulas prasību 
praktiskai piemērošanai, šīs regulas 
prasības būtu jāsāk piemērot ne agrāk kā 
divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
Šo regulu nepiemēros jau notikušiem 
darījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Ņemot vērā to, ka veicamās rīcības (32) Ņemot vērā to, ka veicamās rīcības 
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mērķus – proti, privāto ieguldītāju 
aizsardzības uzlabošanu un to uzticēšanās 
palielināšanu ieguldījumu produktiem
(tostarp gadījumos, kad šie produkti tiek 
pārdoti pāri valsts robežām) – nevar 
pietiekami labi sasniegt dalībvalstīs, kas 
rīkojas neatkarīgi viena no otras, un tikai ar 
Eiropas līmeņa pasākumiem varētu novērst 
identificētos trūkumus, un tādējādi, ņemot 
vērā to ietekmi, tos var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, 
kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai,

mērķus — proti, privāto ieguldītāju 
aizsardzības uzlabošanu un to uzticēšanās 
palielināšanu standartizētiem privāto
ieguldījumu produktiem (tostarp 
gadījumos, kad šie produkti tiek pārdoti 
pāri valsts robežām) – nevar pietiekami 
labi sasniegt dalībvalstīs, kas rīkojas 
neatkarīgi viena no otras, un tikai ar 
Eiropas līmeņa pasākumiem varētu novērst 
identificētos trūkumus, un tādējādi, ņemot 
vērā to ietekmi, tos var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, 
kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 162
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 
par pamatinformācijas dokumenta, kas 
jāizstrādā ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, formātu un saturu un vienoti 
noteikumi par šā dokumenta nodrošināšanu 
privātiem ieguldītājiem.

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 
par pamatinformācijas dokumenta, kas 
jāizstrādā ieguldījumu produktu 
izveidotājiem un starpniekiem, formātu un 
saturu un vienoti noteikumi par šā 
dokumenta nodrošināšanu privātiem 
ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Elena Băsescu
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 
par pamatinformācijas dokumenta, kas 
jāizstrādā ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, formātu un saturu un vienoti 
noteikumi par šā dokumenta nodrošināšanu 
privātiem ieguldītājiem.

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 
par pamatinformācijas dokumenta, kas 
jāizstrādā ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, formātu un saturu un vienoti 
noteikumi par šā dokumenta nodrošināšanu 
privātiem ieguldītājiem. Tās mērķis ir 
nodrošināt to, lai privātie ieguldītāji 
saprastu privāto ieguldījumu produktu 
pamatiezīmes un riskus un salīdzinātu 
dažādu produktu iezīmes. 

Or. en

Grozījums Nr. 164
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 
par pamatinformācijas dokumenta, kas 
jāizstrādā ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, formātu un saturu un vienoti 
noteikumi par šā dokumenta nodrošināšanu 
privātiem ieguldītājiem.

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 
par pamatinformācijas dokumenta, kas 
jāizstrādā ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, formātu un saturu un vienoti 
noteikumi par šā dokumenta nodrošināšanu 
privātiem ieguldītājiem. Par 
pamatinformācijas dokumenta 
sagatavošanu ir atbildīgs tikai produkta 
izveidotājs.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 
par pamatinformācijas dokumenta, kas 
jāizstrādā ieguldījumu produktu
izveidotājiem, formātu un saturu un vienoti 
noteikumi par šā dokumenta
nodrošināšanu privātiem ieguldītājiem.

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 
par pamatinformācijas dokumenta, kas 
jāizstrādā tikai PRIP izveidotājiem, 
formātu un saturu un par informāciju, kas 
personām, kuras pārdod ieguldījumu 
produktus, ir jāsniedz privātajiem 
ieguldītājiem saskaņā ar [pārskatīto 
FITD] un [pārskatīto Apdrošināšanas 
starpniecības direktīvu] un vienoti 
noteikumi par šo dokumentu
nodrošināšanu privātiem ieguldītājiem.

Or. en

Pamatojums

Produkta izveidotājs šajā regulā ir persona, kas izveido ieguldījumu produktu, vai persona, 
kas būtiski mainījusi ieguldījumu produkta riska vai izmaksu struktūru. Būtu skaidri jānosaka, 
ka atbildība par pamatinformācijas dokumenta sagatavošanu ir jāuzņemas šādi definētam 
produkta izveidotājam.

Grozījums Nr. 166
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 
par pamatinformācijas dokumenta, kas 
jāizstrādā ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, formātu un saturu un vienoti 
noteikumi par šā dokumenta nodrošināšanu 
privātiem ieguldītājiem.

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 
par pamatinformācijas dokumenta, kas 
jāizstrādā ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, un tā pielikuma, kas 
jāizstrādā personām, kuras pārdod 
ieguldījumu produktus, formātu un saturu 
un vienoti noteikumi par šā dokumenta 
nodrošināšanu privātiem ieguldītājiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 167
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 
par pamatinformācijas dokumenta, kas 
jāizstrādā ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, formātu un saturu un vienoti 
noteikumi par šā dokumenta nodrošināšanu 
privātiem ieguldītājiem.

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 
par pamatinformācijas dokumenta, kas 
jāizstrādā ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, formātu un saturu un vienoti 
noteikumi par šā dokumenta nodrošināšanu 
privātiem ieguldītājiem. Prasību sagatavot 
pamatinformācijas dokumentu nepiemēro 
starpniekiem, kas reklamē, izplata vai 
pārdod ieguldījumu produktu privātajam 
ieguldītājam.

Or. en

Pamatojums

Prasība personai, kas pārdod ieguldījumu produktu, sagatavot pamatinformācijas 
dokumentu, atbilstīgi referenta ierosinājumam jauc atbildības jomas un rada tiesību aktu 
pārklāšanos, jo minēto starpnieku darbību reglamentē FITD un Apdrošināšanas 
starpniecības direktīva.

Grozījums Nr. 168
Werner Langen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 
par pamatinformācijas dokumenta, kas 
jāizstrādā ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, formātu un saturu un vienoti 
noteikumi par šā dokumenta nodrošināšanu 
privātiem ieguldītājiem.

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 
par pamatinformācijas dokumenta, kas 
jāizstrādā ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, formātu un saturu un vienoti 
noteikumi par šā dokumenta nodrošināšanu 
privātiem ieguldītājiem. Citu Kopienas 
tiesību aktu noteikumi, kuri reglamentē 
konkrētus ieguldījumu produktu 
izplatīšanas aspektus, prevalē pār šīs 
regulas noteikumiem.
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Or. de

Grozījums Nr. 169
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regula attiecas uz ieguldījumu produktu 
izveidošanu un pārdošanu.

Regula attiecas uz standartizētu privāto
ieguldījumu produktu izveidošanu un 
pārdošanu.

Or. en

Pamatojums

Lai gan varētu būt lietderīgi ieviest prasību par pamatinformācijas dokumenta sagatavošanu 
citiem ieguldījumu produktiem, būtu neapdomīgi paplašināt šīs regulas darbības jomu. Būtu 
jāveic pilnīga un rūpīga pārskatīšana, lai izvērtētu, vai tas ir praktiski. Pamatinformācijas 
dokumenta regulas projekts nav piemērots citiem ieguldījumu produktiem.

Grozījums Nr. 170
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regula attiecas uz ieguldījumu produktu
izveidošanu un pārdošanu.

Regula attiecas uz standartizētu privāto 
ieguldījumu produktu (packaged retail 
investment products jeb PRIPs) 
izveidošanu un pārdošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr to nepiemēro šādiem produktiem: svītrots
(a) apdrošināšanas produkti, kas 
nepiedāvā atpirkuma summu vai kuru 
atpirkuma summa nav pilnībā vai daļēji 
pakļauta (tieši vai netieši) tirgus 
svārstībām;
(b) noguldījums ar peļņas likmi, kas tiek 
noteikta saistībā ar procentu likmi;
(c) vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 
2003/71/EK 1. panta 2. punkta b) līdz g), 
i) un j) apakšpunktā;
(d) citi vērtspapīri, kas neietver atvasinātu 
instrumentu;
(e) aroda pensiju shēmas, kas ietilpst 
Direktīvas 2003/41/EK vai 
Direktīvas 2009/138/EK darbības jomā; 
un
(f) pensiju produkti, kuros darba devēja 
finansiālā līdzdalība ir paredzēta valsts 
tiesību aktos un kuru gadījumā 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzēju.

Or. de

Grozījums Nr. 172
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) aktīvi, kas ir tiešā turējumā un kas 
nav standartizēti ieguldījumu produkti, 
tostarp uzņēmumu akcijas un valsts 
obligācijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 173
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā 
atpirkuma summu vai kuru atpirkuma 
summa nav pilnībā vai daļēji pakļauta 
(tieši vai netieši) tirgus svārstībām;

(a) dzīvības apdrošināšanas produkti, kuru 
ieguldījumu risku neuzņemas 
apdrošinājuma ņēmējs;

Or. en

Pamatojums

Joprojām nav pamatojuma tam, ka darbības jomā ietilpst tradicionālie jauktie dzīvības 
apdrošināšanas līgumi ar virspeļņu. Šādu apdrošināšanas līgumu gadījumos apdrošinājuma 
ņēmējs neuzņemas nekādu risku: vienīgi atkarībā no ieguldījuma produkta rezultātiem var 
svārstīties virspeļņas likme. Šī virspeļņa ir tikai papildu bonuss, nevis apdrošināšanas līguma 
materiālā daļa, un tā ir nebūtiska salīdzinājumā ar prēmiju un apdrošinājuma summu. Šajā 
gadījumā apdrošinājuma ņēmēju nevar uzskatīt par privātu ieguldītāju. Šāda pieeja ir 
saskaņā ar Direktīvu „Maksātspēja II”.

Grozījums Nr. 174
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā 
atpirkuma summu vai kuru atpirkuma 
summa nav pilnībā vai daļēji pakļauta 
(tieši vai netieši) tirgus svārstībām;

(a) dzīvības apdrošināšanas produkti ar vai 
bez peļņas sadali, kuru ieguldījumu risku 
neuzņemas apdrošinājuma ņēmējs un 
kuri ietilpst Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikuma I punktā un Direktīvas 
2009/138/EK II pielikuma I punktā;

Or. en
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Grozījums Nr. 175
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā 
atpirkuma summu vai kuru atpirkuma 
summa nav pilnībā vai daļēji pakļauta (tieši 
vai netieši) tirgus svārstībām;

(a) dzīvības apdrošināšanas produkti ar vai 
bez peļņas sadali, kuru ieguldījumu risku 
neuzņemas apdrošinājuma ņēmējs un 
kuri ietilpst Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikuma I punktā un Direktīvas 
2009/138/EK II pielikuma I punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Alfredo Pallone

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā 
atpirkuma summu vai kuru atpirkuma 
summa nav pilnībā vai daļēji pakļauta (tieši 
vai netieši) tirgus svārstībām;

(a) dzīvības apdrošināšanas produkti ar vai 
bez peļņas sadali, kuru ieguldījumu risku 
neuzņemas apdrošinājuma ņēmējs un 
kuri ietilpst Direktīvas 2002/83/EK 
I pielikuma I punktā un Direktīvas 
2009/138/EK II pielikuma I punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā 
atpirkuma summu vai kuru atpirkuma 

(a) apdrošināšanas produkti, kuru 
apdrošinājuma summa nav pakļauta bāzes 
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summa nav pilnībā vai daļēji pakļauta
(tieši vai netieši) tirgus svārstībām;

ieguldījumu vērtību svārstībām;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noguldījums ar peļņas likmi, kas tiek 
noteikta saistībā ar procentu likmi;

(b) noguldījums, kas nav strukturēts 
depozīts saskaņā ar [finanšu instrumentu 
tirgus direktīvas (FITD)] 4. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noguldījums ar peļņas likmi, kas tiek 
noteikta saistībā ar procentu likmi;

(b) noguldījums, kas nav strukturēts 
depozīts saskaņā ar [FITD] 4. pantu;

Or. en

Pamatojums

Regulas mērķis ir sniegt iespēju privātiem ieguldītājiem izprast un salīdzināt pēc būtības 
sarežģīto standartizēto ieguldījumu produktu galvenās iezīmes. Vienkārši bankas noguldījumi 
un krājgrāmatiņas pēc būtības nav tik sarežģīti, tādēļ vienkārši uzkrājumu produkti būtu 
jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas. Tomēr strukturētie depozīti to sarežģītības dēļ būtu 
jāiekļauj šīs regulas darbības jomā.

Grozījums Nr. 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noguldījums ar peļņas likmi, kas tiek 
noteikta saistībā ar procentu likmi;

(b) noguldījums, kas nav strukturēts 
depozīts saskaņā ar [FITD II] 4. pantu;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir panākt saskanību starp šīs regulas darbības jomu un jaunā FITD režīma 
darbības jomu attiecībā uz strukturētiem depozītiem.

Grozījums Nr. 181
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noguldījums ar peļņas likmi, kas tiek 
noteikta saistībā ar procentu likmi;

(b) noguldījums ar peļņas likmi, kas tiek 
noteikta saistībā ar procentu likmi. Tomēr 
attiecīgā gadījumā norāda ikvienu 
noguldījuma garantiju sistēmu, kas 
attiecas uz noguldījumu, konkrēti 
norādot, kādus riskus sistēma sedz un 
kādus nesedz;

Or. en

Grozījums Nr. 182
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 
2003/71/EK 1. panta 2. punkta b) līdz g), 

svītrots
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i) un j) apakšpunktā;

Or. en

Pamatojums

Tā kā nav precīzi zināms uz ko attiecas d) apakšpunkts, šis apakšpunkts ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 183
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) citi vērtspapīri, kas neietver atvasinātu 
instrumentu;

(d) citi vērtspapīri, kas neietver atvasinātu 
instrumentu, izņemot uzņēmumu 
obligācijas un instrumentus, kurus 
emitējušas īpašam nolūkam dibinātas 
sabiedrības;

Or. en

Pamatojums

Standartizētus produktus nevajadzētu netieši popularizēt salīdzinājumā ar tradicionāliem 
produktiem, kas finansē reālo ekonomiku. Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības būtu 
jāiekļauj šīs regulas darbības jomā, lai regulas noteikumus nevarētu apiet aktīvu pārvaldītāji, 
pārdodot produktus no kontrolakciju sabiedrības, nevis no faktiskā produkta sniedzēja.

Grozījums Nr. 184
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) citi vērtspapīri, kas neietver atvasinātu 
instrumentu;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 185
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) citi vērtspapīri, kas neietver atvasinātu 
instrumentu;

(d) vērtspapīri ar peļņas likmi, kas tiek 
noteikta saistībā ar procentu likmi, un 
kuri ir tiešā turējumā;

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski PRIP definīciju saskaņot ar ieteikumiem, ko sniegusi 3. līmeņa darba grupa, kas 
ietver Eiropas Banku uzraudzītāju komiteju (CEBS), Eiropas vērtspapīru regulatoru komiteju 
(CESR ) un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraugu komiteju (CEIOPS). 
Pamatojoties uz specializēto aģentūru sniegto definīciju, standarta obligācijas nav 
uzskatāmas par sarežģītiem instrumentiem, un tās nebūtu klasificējamas kā PRIP.

Grozījums Nr. 186
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) akcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Alfredo Pallone

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

(da) vērtspapīri, kuru vienas vienības 
nominālvērtība ir vismaz EUR 100 000;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) vērtspapīri ar peļņas likmi, kas tiek 
noteikta saistībā ar procentu likmi, un 
kuri ir tiešā turējumā;

Or. en

Grozījums Nr. 189
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) aroda pensiju shēmas, kas ietilpst 
Direktīvas 2003/41/EK vai Direktīvas 
2009/138/EK darbības jomā; un

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jo īpaši saistībā ar MVU ieguldījumu lēmumiem, kurus pieņem uzņēmuma struktūra, 
izvēloties pensiju produktu saviem darbiniekiem, būtu jāpiemēro noteikums par 
pamatinformācijas sniegšanu ieguldītājam, jo šādus lēmumus bieži vien pieņem personas, 
kuru zināšanas finanšu jomā ir tādas pašas kā vidusmēra klientam. Šā grozījuma pamatā ir 
FW (Vācija) priekšlikums.
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Grozījums Nr. 190
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pensiju produkti, kuros darba devēja 
finansiālā līdzdalība ir paredzēta valsts 
tiesību aktos un kuru gadījumā 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzēju.

(f) pensiju produkti, kas atbilst šādiem 
nosacījumiem:

– neietilpst Direktīvas 2009/138/EK vai 
Direktīvas 2003/41/EK darbības jomā un
– pensijas nodrošināšanas līmenis pēc 
būtības ir darba devēja solījums vai 
piedāvājums darbiniekam.

Pensiju produktiem, kuri neietilpst 
Direktīvas 2009/138/EK vai 
Direktīvas 2003/41/EK darbības jomā, 
dalībvalstis nosaka līdzvērtīgas 
informācijas sniegšanas prasības.

Or. en

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs darbojas dažādu veidu pensiju shēmas, kas nav ietvertas ne 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju, ne arī privāto struktūru darbības jomā. Dažas 
no šīm shēmām tiktu atbrīvotas no šīs regulas piemērošanas saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu 2. panta f) punktā, līdz ar to arī no jebkādām informācijas sniegšanas prasībām 
ES līmenī, bet citas, līdzīgas shēmas netiktu atbrīvotas, jo darba devēja finansiālā līdzdalība 
valsts tiesību aktos nav paredzēta. Ir būtiski visā Eiropas Savienībā nepieļaut nekonsekvenci.

Grozījums Nr. 191
Syed Kamall

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

(f) pensiju produkti, kuros darba devēja 
finansiālā līdzdalība ir paredzēta valsts 
tiesību aktos un kuru gadījumā 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzēju.

(f) visi 4. panta d) apakšpunktā definētie 
pensiju produkti un pensiju produkti, 
kuros darba devēja finansiālā līdzdalība ir 
paredzēta valsts tiesību aktos un kuru 
gadījumā darba devējs ir izdarījis 
konkrētu izvēli attiecībā uz pensiju 
produktu sniedzēju, un

Or. en

Pamatojums

Nepastāv vienota pensiju produktu definīcija, kas būtu apstiprināta visās ES dalībvalstīs. 
Ņemot vērā, ka Komisija padziļināti pēta dalībvalstu pensiju sistēmas, nebūtu pareizi šo 
darbu apsteigt, ieviešot prasības, ar kurām šāda definīcija jau tiktu ieviesta.

Grozījums Nr. 192
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pensiju produkti, kuros darba devēja 
finansiālā līdzdalība ir paredzēta valsts 
tiesību aktos un kuru gadījumā 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzēju.

(f) aroda pensiju shēmas un individuālu
pensiju produkti, kuros darba devēja 
finansiālā līdzdalība ir paredzēta valsts 
tiesību aktos un kuru gadījumā darba 
devējam un darbiniekam nav izvēles 
attiecībā uz pensiju produktu sniedzēju.

Or. en

Pamatojums

Jo īpaši saistībā ar MVU ieguldījumu lēmumiem, kurus pieņem uzņēmuma struktūra, 
izvēloties pensiju produktu saviem darbiniekiem, būtu jāpiemēro noteikums par 
pamatinformācijas sniegšanu ieguldītājam, jo šādus lēmumus bieži vien pieņem personas, 
kuru zināšanas finanšu jomā ir tādas pašas kā vidusmēra klientam. Šā grozījuma pamatā ir 
FW (Vācija) priekšlikums.
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Grozījums Nr. 193
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pensiju produkti, kuros darba devēja 
finansiālā līdzdalība ir paredzēta valsts 
tiesību aktos un kuru gadījumā 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzēju.

(f) oficiāli atzīti pensiju produkti un 
sociālās drošības shēmas, uz kurām 
attiecas valsts vai Savienības tiesību akti.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Alfredo Pallone

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pensiju produkti, kuros darba devēja 
finansiālā līdzdalība ir paredzēta valsts 
tiesību aktos un kuru gadījumā 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzēju.

(f) visi pensiju produkti, kā definēts 
4. panta d) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pensiju produkti, kuros darba devēja 
finansiālā līdzdalība ir paredzēta valsts 
tiesību aktos un kuru gadījumā 
darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 

(f) pensiju produkti, kuru finanšu 
nosacījumi nav ietverti 
Direktīvas 2003/41/EK vai 
Direktīvas 2009/138/EK darbības jomā;
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pensiju produktu sniedzēju. un kuru pensijas nodrošināšanas līmenis 
faktiski ir darba devēja solījums vai 
piedāvājums darbiniekam. Pensiju 
produktiem, kuri neietilpst 
Direktīvas 2003/41/EK vai 
Direktīvas 2009/138/EK darbības jomā, 
dalībvalstis nosaka līdzvērtīgas 
informācijas sniegšanas prasības.

Or. en

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs darbojas dažādu veidu pensiju shēmas, kas nav ietvertas ne 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju, ne arī privāto struktūru darbības jomā. Dažas 
no šīm shēmām tiktu atbrīvotas no šīs regulas piemērošanas saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu 2. panta f) punktā, līdz ar to arī no jebkādām informācijas sniegšanas prasībām 
ES līmenī, bet citas, līdzīgas shēmas netiktu atbrīvotas, jo darba devēja finansiālā līdzdalība 
valsts tiesību aktos nav paredzēta. Ir būtiski visā Eiropas Savienībā nepieļaut nekonsekvenci.

Grozījums Nr. 196
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) oficiāli atzīti pensiju produkti un 
sociālās drošības shēmas, uz kurām 
attiecas valsts vai Savienības tiesību akti;

Or. en

Grozījums Nr. 197
Alfredo Pallone

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) oficiāli atzīti pensiju produkti un 
sociālās drošības shēmas, uz kurām 
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attiecas valsts vai Eiropas Savienības 
tiesību akti;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) oficiāli atzīti pensiju produkti un 
sociālās drošības shēmas, kas noteiktas 
valsts vai Savienības tiesību aktos.

Or. en

Pamatojums

Nepastāv vienota pensiju produktu definīcija, kas būtu apstiprināta visās ES dalībvalstīs. 
Ņemot vērā, ka Komisija padziļināti pēta dalībvalstu pensiju sistēmas, nebūtu pareizi šo 
darbu apsteigt, ieviešot prasības, ar kurām šāda definīcija jau tiktu ieviesta.

Grozījums Nr. 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) oficiāli atzītas sociālās drošības 
shēmas, uz kurām attiecas valsts vai 
Savienības tiesību akti.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Sharon Bowles
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) valsts aizņēmuma obligācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) krājgrāmatiņas un uzkrājumu konti. 
Šo produktu izplatītāji nodrošina, ka 
sniegtajā informācijā uzskatāmi ir 
ietvertas ziņas par produkta regulatoru. 

Or. en

Grozījums Nr. 202
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja uz ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, uz kuru attiecas šī regula, 
attiecas arī Direktīva 2003/71/EK, 
piemēro gan šo regulu, gan Direktīvu 
2003/71/EK.

1. Saskaņā ar šīs regulas prasībām 
sagatavoto pamatinformācijas dokumentu 
uzskata par pakārtotu 24. panta 3. punkta 
prasībām Regulā Nr. 809/2004, kas 
grozīta ar Regulu Nr. 486/2012, un 
17. panta 1. punkta un 18. un 19. panta 
prasībām Direktīvā 2003/71/EK, kas 
grozīta ar Direktīvu 2010/73/EK.

Or. en
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Grozījums Nr. 203
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja uz ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, uz kuru attiecas šī regula, 
attiecas arī Direktīva 2003/71/EK, 
piemēro gan šo regulu, gan Direktīvu 
2003/71/EK.

1. Ieguldītājiem paredzētajā 
pamatinformācijas dokumentā ietvertā 
informācija atbilst šai regulai, un 
kompetentās iestādes to uzskata par 
piemērotu informāciju attiecībā uz 
informēšanu par risku un izdevumiem un 
par tādu, kas izpilda 
Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktā 
paredzētās prasības par 
pamatinformācijas saturu, kas noteikts 
minētās direktīvas 2. panta 1. punkta 
s) apakšpunkta ii) un iii) punktā.

Or. en

Pamatojums

Prasība privātajiem ieguldītājiem saistībā ar vērtspapīru piedāvājumu sniegt gan PRIPs 
pamatinformācijas dokumentu, gan Prospekta direktīvā noteikto emitēšanai specifisko 
kopsavilkumu ir pretrunā PRIPs iniciatīvas mērķim. Ja ieguldītāji saņem divus kopsavilkuma 
dokumentus, tas var būt maldinoši.

Grozījums Nr. 204
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja uz ieguldījumu produktu
izveidotājiem, uz kuru attiecas šī regula, 
attiecas arī Direktīva 2003/71/EK, piemēro 
gan šo regulu, gan Direktīvu 2003/71/EK.

1. Ja uz PRIP izveidotājiem, uz kuru 
attiecas šī regula, attiecas arī Direktīva 
2003/71/EK, piemēro gan šo regulu, gan 
Direktīvu 2003/71/EK.

Or. en
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Grozījums Nr. 205
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja uz ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, uz kuru attiecas šī regula, 
attiecas arī Direktīva 2003/71/EK, piemēro 
gan šo regulu, gan Direktīvu 2003/71/EK.

1. Ja uz ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, uz kuru attiecas šī regula, 
attiecas arī Direktīva 2003/71/EK, piemēro 
gan šo regulu, gan Direktīvu 2003/71/EK, 
izņemot tās 4. panta 2. punkta 
v) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja uz ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, uz kuru attiecas šī regula, 
attiecas arī Direktīva 2009/138/EK, 
piemēro gan šo regulu, gan Direktīvu
2009/138/EK.

2. Pamatinformācijas dokumentā ietverto 
informāciju kompetentās iestādes uzskata 
par piemērotu informāciju attiecībā uz 
informāciju par līguma riskiem, kurus 
uzņemas apdrošinājuma ņēmējs, un par 
tādu, kas izpilda Direktīvas 2009/138/EK 
185. panta 4. punktā paredzētās prasības.

Or. en

Pamatojums

Prasība privātajiem ieguldītājiem saistībā ar vērtspapīru piedāvājumu sniegt gan PRIPs 
pamatinformācijas dokumentu, gan Prospekta direktīvā noteikto emitēšanai specifisko 
kopsavilkumu faktiski ir pretrunā PRIPs iniciatīvā paustajam mērķim. Ja ieguldītāji saņem 
divus kopsavilkuma dokumentus, tas var būt maldinoši; tas ir pretrunā mērķim saskaņot 
regulējumu, radot līdzvērtīgus konkurences apstākļus PRIPs vērtspapīriem, uz kuriem attiecas 
Prospekta direktīva, un citiem PRIPs.
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Grozījums Nr. 207
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja uz ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, uz kuru attiecas šī regula, 
attiecas arī Direktīva 2009/138/EK, 
piemēro gan šo regulu, gan Direktīvu 
2009/138/EK.

2. Ja uz PRIP izveidotājiem, uz kuru 
attiecas šī regula, attiecas arī Direktīvā
2009/138/EK noteiktās prasības par 
informācijas sniegšanu apdrošinājuma 
ņēmējam, tad gadījumā, ja šīs prasības ir 
līdzvērtīgas, tās uzskata par izpildītām, ja 
ir izpildītas šīs regulas prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja uz ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, uz kuru attiecas šī regula, 
attiecas arī Direktīva 2009/138/EK, 
piemēro gan šo regulu, gan Direktīvu 
2009/138/EK.

2. Ja uz ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, uz kuru attiecas šī regula, 
attiecas arī Direktīva 2009/138/EK, 
piemēro gan šo regulu, gan Direktīvu 
2009/138/EK. Pamatinformācijas 
dokumentā ietverto informāciju uzskata 
par tādu, kas izpilda 
Direktīvas 2009/138/EK 185. panta 
4. punktā noteiktās prasības par īpašas 
informācijas sniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts



PE504.397v02-00 100/171 AM\927693LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja uz ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, uz kuru attiecas šī regula, 
attiecas arī Direktīva 2009/138/EK, 
piemēro gan šo regulu, gan Direktīvu
2009/138/EK.

2. Saskaņā ar šīs regulas prasībām 
sagatavoto pamatinformācijas dokumentu 
uzskata par pakārtotu 185. panta 
4. punkta prasībām
Direktīvā 2009/138/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Alfredo Pallone

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētu aktu saskaņā ar 23. pantu, 
nosakot turpmākas prasības, lai 
nodrošinātu, ka pamatinformācijas 
dokumenta saturs un saistītie noteikumi 
ļauj izpildīt attiecīgi Direktīvā 2003/71/EK 
un Direktīvā 2009/138/EK noteiktos 
pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Saïd El Khadraoui

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „ieguldījumu produkts” ir ieguldījums, 
kurā neatkarīgi no ieguldījuma juridiskās 
formas ieguldītājam atmaksājamā summa 
ir pakļauta atsauces vērtību svārstībām 
vai viena vai vairāku aktīvu, kurus 
ieguldītājs nepērk tieši, rezultātu 

(a) „ieguldījumu produkts” ir produkts, ar 
kuru persona var veikt finanšu 
ieguldījumu neatkarīgi no juridiskās 
formas un no tā, vai atmaksājamā summa 
ir fiksēta vai mainīga;
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svārstībām;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „ieguldījumu produkts” ir ieguldījums, 
kurā neatkarīgi no ieguldījuma juridiskās 
formas ieguldītājam atmaksājamā summa 
ir pakļauta atsauces vērtību svārstībām vai 
viena vai vairāku aktīvu, kurus ieguldītājs 
nepērk tieši, rezultātu svārstībām;

(a) „ieguldījumu produkts” ir ieguldījums, 
kurā neatkarīgi no ieguldījuma juridiskās 
formas ieguldītājam atmaksājamā summa 
ir pakļauta atsauces vērtību svārstībām vai 
viena vai vairāku aktīvu rezultātu 
svārstībām.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „ieguldījumu produkts” ir ieguldījums, 
kurā neatkarīgi no ieguldījuma juridiskās 
formas ieguldītājam atmaksājamā summa 
ir pakļauta atsauces vērtību svārstībām vai 
viena vai vairāku aktīvu, kurus ieguldītājs 
nepērk tieši, rezultātu svārstībām;

(a) „standartizēts privāto ieguldījumu 
produkts” jeb „PRIP” ir ieguldījums, kurā 
neatkarīgi no ieguldījuma juridiskās formas 
ieguldītājam atmaksājamā summa ir 
pakļauta svārstībām dēļ tā, ka tā ir 
atkarīga no atsauces vērtībām vai no 
viena vai vairāku aktīvu, kurus ieguldītājs 
nepērk tieši, rezultātu svārstībām;

Or. en

Pamatojums

Šo nelielo izmaiņu mērķis ir paskaidrot definīciju un padarīt to precīzāku.
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Grozījums Nr. 214
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „ieguldījumu produkts” ir ieguldījums, 
kurā neatkarīgi no ieguldījuma juridiskās 
formas ieguldītājam atmaksājamā summa 
ir pakļauta atsauces vērtību svārstībām vai 
viena vai vairāku aktīvu, kurus ieguldītājs 
nepērk tieši, rezultātu svārstībām;

(a) „standartizēts privāto ieguldījumu 
produkts” ir ieguldījums, kurā neatkarīgi 
no ieguldījuma juridiskās formas 
ieguldītājam atmaksājamā summa ir 
pakļauta atsauces vērtību svārstībām vai 
viena vai vairāku aktīvu, kurus ieguldītājs 
nepērk tieši, rezultātu svārstībām;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „ieguldījumu produkts” ir ieguldījums, 
kurā neatkarīgi no ieguldījuma juridiskās 
formas ieguldītājam atmaksājamā summa 
ir pakļauta atsauces vērtību svārstībām vai 
viena vai vairāku aktīvu, kurus ieguldītājs 
nepērk tieši, rezultātu svārstībām;

(a) „ieguldījumu produkts” ir ieguldījums, 
kurā neatkarīgi no ieguldījuma juridiskās 
formas ieguldītājam atmaksājamā summa 
ir pakļauta atsauces vērtību svārstībām vai 
viena vai vairāku aktīvu rezultātu 
svārstībām;

Or. de

Grozījums Nr. 216
Alfredo Pallone

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

(a) „ieguldījumu produkts” ir ieguldījums, 
kurā neatkarīgi no ieguldījuma juridiskās 
formas ieguldītājam atmaksājamā summa 
ir pakļauta atsauces vērtību svārstībām vai 
viena vai vairāku aktīvu, kurus ieguldītājs 
nepērk tieši, rezultātu svārstībām;

(a) „ieguldījumu produkts” ir ieguldījums, 
kurā neatkarīgi no ieguldījuma juridiskās 
formas ieguldītājam maksājamā summa ir 
pakļauta atsauces vērtību svārstībām, kas 
nav procentu likme, vai viena vai vairāku 
aktīvu, kurus ieguldītājs nepērk tieši, 
rezultātu svārstībām, izmainot tā riska un 
ienesīguma profilu vai izmaksas, kas 
saistītas ar ieguldīšanu ieguldījumu 
produktā;

Or. en

Grozījums Nr. 217
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „ieguldījumu produkts” ir ieguldījums, 
kurā neatkarīgi no ieguldījuma juridiskās 
formas ieguldītājam atmaksājamā summa 
ir pakļauta atsauces vērtību svārstībām vai 
viena vai vairāku aktīvu, kurus ieguldītājs 
nepērk tieši, rezultātu svārstībām;

(a) „ieguldījumu produkts” ir ikviens 
privātajiem ieguldītājiem tirgots 
ieguldījumu vai noguldījumu produkts 
neatkarīgi no tā juridiskās formas, un
ieguldījums un ieguldītājam atmaksājamā 
summa ir pakļauta atsauces vērtību 
svārstībām vai viena vai vairāku aktīvu, 
kurus ieguldītājs nepērk tieši, rezultātu 
svārstībām. Ja pakļautība šādam 
ieguldījumu produktam izriet no īpašam 
nolūkam dibinātu sabiedrību vai 
kontrolakciju sabiedrību akciju vai daļu 
tieša turējuma, tad šīs definīcijas nozīmē 
šādas akcijas vai daļas uzskata par 
ieguldījumu produktiem;

Or. en

Pamatojums

Tā kā saskaņā ar Komisijas priekšlikumu akcijas, kuras ir ieguldītāja tiešā turējumā, 
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neietilpst šīs regulas darbības jomā, ir jānodrošina, ka ieguldījumu produktu izveidotāji 
neapiet noteikumu par pamatinformācijas sniegšanu privātajiem ieguldītājiem, strukturējot 
standartizētos produktus ar īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību vai kontrolakciju sabiedrību 
starpniecību. Tāpēc ir jāpiemēro „caurskatāmības” princips, lai novērstu noteikumu 
apiešanas stratēģijas un nepilnības. Šis grozījums ir balstīts uz Francijas pārvaldes iestāžu 
priekšlikuma.

Grozījums Nr. 218
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „ieguldījumu produkta izveidotājs” ir: (b) „standartizēta privāto ieguldījumu 
produkta izveidotājs” ir:

Or. en

Grozījums Nr. 219
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iia) vērtspapīru emitents, ja ieguldījumu 
produkts sastāv tikai no pārvedamiem 
vērtspapīriem, kuri ir publiski pieejami 
vai kurus atļauts tirgot regulētā tirgū 
saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 
noteikumiem, un kuri ir ieguldītāju tiešā 
turējumā;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Pervenche Berès
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iia) tādu pārvedamu vērtspapīru 
emitents, kuri ir publiski pieejami vai 
kurus atļauts tirgot regulētā tirgū saskaņā 
ar Direktīvas 2003/71/EK noteikumiem, 
un kuri ir ieguldītāju tiešā turējumā;

Or. en

Pamatojums

Regulas darbības jomā ir jāietver vienkārši pārvedami vērtspapīri, kuri ir ieguldītāju tiešā 
turējumā, ar nosacījumi, ka tie ir iegūti primārajā tirgū. Šādai situācijai attiecīgi ir jāpielāgo 
definīcija „ieguldījumu produkta izveidotājs”.

Grozījums Nr. 221
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) privātie klienti Direktīvas 2004/39/EK 
4. panta 1. punkta 12) apakšpunkta nozīmē;

i) privātie klienti Direktīvas 2004/39/EK 
4. panta 1. punkta 12) apakšpunkta nozīmē, 
ja ieguldījumu produkts ir finanšu 
instruments, kas definēts minētās 
direktīvas I pielikuma C daļā;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) klienti Direktīvas 2002/92/EK nozīmē; ii) klienti, kas nav profesionāli klienti 
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saskaņā ar definīciju [Apdrošināšanas 
starpniecības direktīvas I pielikumā] [...];

Or. en

Grozījums Nr. 223
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) klienti Direktīvas 2002/92/EK nozīmē; ii) klienti Direktīvas 2002/92/EK nozīmē, 
ja ieguldījumu produkts ir 
apdrošināšanas polise 
Direktīvas 2009/138/EK nozīmē;

Or. en

Grozījums Nr. 224
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „persona, kas pārdod” ir persona, kas 
iesaka ieguldījumu produktu privātajam 
ieguldītajam vai darbojas kā privātā 
ieguldītāja ieguldījumu starpnieks;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „atbilstīgie aktīvi” ir atļautie aktīvi, 
kas definēti 13.a pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) „parastais mijmaiņas līgums” ir 
atvasināts instruments, kurā iesaistīta 
viena puse, fiksētās likmes maksātājs, 
kurš veic fiksētus maksājumus, un otra 
puse, mainīgās likmes maksātājs, kurš 
veic maksājumus, kas ir atkarīgi no 
nākotnes procentu likmju līmeņa. 
Procentu likmju maksājumus veic 
atbilstīgi pieņēmuma summai, un 
neizmaina pamata vai papildu iezīmes;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – fc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fc) „parastais nākotnes līgums” ir 
līgums, kurā iesaistīta viena puse, kas 
pārdod, un otra puse, kas iepriekš 
noteiktā apmērā pērk bāzes aktīvus par 
iepriekš noteiktu cenu un iepriekš 
noteiktā datumā, neparedzot papildu 
iezīmes;
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Or. en

Grozījums Nr. 228
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – fd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fd) „parastais iespējas līgums” ir 
visizplatītākais iespējas līguma veids ar 
vienkāršu beigu termiņu un norunas 
cenu, neparedzot papildu iezīmes;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – fe apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fe) „vienkāršais barjeras iespējas 
līgums” ir iespējas līgums, ko var veikt 
vienīgi tad, ja i) bāzes aktīvu cena nav 
sasniegusi vai pārsniegusi iepriekš 
noteikto līmeni; vai ja ii) bāzes aktīvu 
cena ir sasniegusi vai pārsniegusi iepriekš 
noteikto līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ff apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ff) „binārais iespējas līgums” ir finanšu 
līgums ar iepriekš noteiktu atmaksājuma 
iespēju, ko veic konkrētu specifisku 
apstākļu gadījumā, un parastos apstākļos 
atmaksājuma summa ir nulle;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – fg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fg) „vidējās cenas iespējas līgums” ir 
iespējas līgums, ar kuru saskaņā norunas 
cena ir aprēķināta kā bāzes aktīvu vidējā 
cena iepriekš noteiktā periodā;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – fh apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fh) „iespējas līgums ar atliktu izpildes 
cenas noteikšanu ” ir parastais iespējas 
līgums, ar kuru saskaņā norunas cena 
tiks fiksēta pēc tirdzniecības datuma;

Or. en
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Grozījums Nr. 233
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – fi apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fi) „iespējas līgums ar atliktu norēķinu” 
ir parastais iespējas līgums, ar kuru 
saskaņā norēķina termiņš ir vēlāk nekā 
divas darbdienas pēc norēķina beigu 
termiņa;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – fj apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fj) „no vērtības dinamikas atkarīgs 
ienesīgums” ir ieguldījumu produkta 
peļņa, kas ir saistīta ne tikai ar bāzes 
aktīvu vērtību atmaksāšanas termiņā, bet 
arī ar to vērtību konkrētos laika posmos 
visā ieguldījumu produkta spēkā esamības 
termiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
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ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu 
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē dokumentu paša 
izvēlētā tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu 
produktu var pārdot privātajiem 
ieguldītajiem.

ar šajā regulā noteiktajām prasībām kopā 
ar prospektu izstrādā pamatinformācijas 
dokumentu katram ieguldījumu produktam, 
ko tas izveido, un publicē dokumentu savā
tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu produktu 
var izplatīt tirgū un pārdot privātajiem 
ieguldītajiem. Pamatinformācijas 
dokumentu attiecīgā gadījumā papildina 
izplatītājs.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu 
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē dokumentu paša 
izvēlētā tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu 
produktu var pārdot privātajiem 
ieguldītajiem.

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē pamatinformācijas 
dokumentu savā tīmekļa vietnē, pirms 
ieguldījumu produktu var pārdot 
privātajiem ieguldītajiem.

Or. en

Pamatojums

Precizējums. Ieguldījumu produkta izveidotāja tīmekļa vietnē potenciālie privātie ieguldītāji 
meklē pamatinformācijas dokumentu, tāpēc attiecīgais dokuments ir jāpublicē šajā vietnē.

Grozījums Nr. 237
Thomas Händel

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

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu 
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē dokumentu paša 
izvēlētā tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu 
produktu var pārdot privātajiem 
ieguldītajiem.

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām un pēc 
pielikumā sniegtā parauga izstrādā 
pamatinformācijas dokumentu katram 
ieguldījumu produktam, ko tas izveido, un 
publicē dokumentu paša izvēlētā tīmekļa 
vietnē, kā arī ECB un attiecīgās valsts 
uzraudzības iestādes izveidotā centralizētā 
tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu produktu 
var pārdot privātajiem ieguldītajiem.

Or. de

Grozījums Nr. 238
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu 
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē dokumentu paša 
izvēlētā tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu 
produktu var pārdot privātajiem 
ieguldītajiem.

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu 
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē dokumentu paša 
izvēlētā tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu 
produktu var pārdot privātajiem 
ieguldītajiem. Ieguldījumu produkta 
izveidotājs ir atbildīgs par 
pamatinformācijas dokumenta saturu. 
Par šīs informācijas nodošanu privātajam 
ieguldītājam var būt atbildīga persona, 
kas pārdod. 

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 produkta 
ražotāji pamatinformācijas dokumentu dara pieejamu personām, kas pārdod produktu, lai šīs 
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personas to nodotu privātajam ieguldītājam.

Grozījums Nr. 239
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu 
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē dokumentu paša 
izvēlētā tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu 
produktu var pārdot privātajiem 
ieguldītajiem.

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu 
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē dokumentu paša 
izvēlētā tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu 
produktu var pārdot privātajiem 
ieguldītajiem. Ieguldījumu produkta 
izveidotājs vienmēr ir atbildīgs par šā 
pamatinformācijas dokumenta saturu.

Or. nl

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka vienīgi ieguldījumu produkta izveidotājs ir atbildīgs par 
pamatinformācijas dokumenta sagatavošanu un tā satura pareizību.

Grozījums Nr. 240
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu 
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē dokumentu paša 
izvēlētā tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu 
produktu var pārdot privātajiem 
ieguldītajiem.

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu 
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē dokumentu paša 
izvēlētā tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu 
produktu var pārdot privātajiem 
ieguldītajiem.
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Atkāpjoties no 1. daļas, gadījumā, ja 
pamatinformācijas dokuments vēl nav 
pieejams, privātais ieguldītājs joprojām 
var ieguldīt šādā produktā, ja vien 
pārdošana balstās uz privātā ieguldītāja 
pašiniciatīvu, privātais ieguldītājs tam ir 
devis skaidru piekrišanu un starpnieks, 
kas pārdod ieguldījumu produktu, 
privātajam ieguldītājam sniedz 
konsultācijas saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK vai 
Direktīvu 2002/92/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu 
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē dokumentu paša 
izvēlētā tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu 
produktu var pārdot privātajiem 
ieguldītajiem.

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu 
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē pamatinformācijas 
dokumentu savā tīmekļa vietnē, pirms 
ieguldījumu produktu var pārdot 
privātajiem ieguldītajiem. Attiecīgā 
gadījumā pamatinformācijas dokumentu 
papildina ar pielikumu, kuru sagatavo 
persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu 
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē dokumentu paša 
izvēlētā tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu 
produktu var pārdot privātajiem 
ieguldītajiem.

PRIP izveidotājs saskaņā ar šajā regulā 
noteiktajām prasībām izstrādā 
pamatinformācijas dokumentu katram 
ieguldījumu produktam, ko tas izveido, un 
publicē pamatinformācijas dokumentu
savā tīmekļa vietnē, pirms PRIP var pārdot 
privātajiem ieguldītajiem. Persona, kas 
pārdod PRIP, pamatinformācijas 
dokumentu papildina ar pakalpojumu 
dokumentāciju, izklāstot privātajam 
ieguldītājam sniegtos pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Atbalsta P. Beres grozījumu Nr. 21, izņemot pēdējo teikumu. Personām, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, nav ticamas informācijas par produktu. Tāpēc šīm personām nebūtu 
jāļauj sagatavot pamatinformācijas dokumentu. Turklāt šī pieeja nostiprina saistību 
uzņemšanās kārtību, jo nebūs nekādu šaubu par atbildību. Visa informācija, kas vajadzīga 
informēta lēmuma pieņemšanai nolūkā ieguldīt produktā, ir vienlaikus jāsniedz privātajam 
ieguldītājam.

Grozījums Nr. 243
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu 
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē dokumentu paša 
izvēlētā tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu 
produktu var pārdot privātajiem 
ieguldītajiem.

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu 
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē dokumentu paša 
izvēlētā tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu 
produktu var pārdot privātajiem 
ieguldītajiem. Dokumentam ir jābūt 
pieejamam arī papīra formātā.

Or. en
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Grozījums Nr. 244
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Produkta apstiprināšanas process

1. Pirms pamatinformācijas dokumenta 
sagatavošanas saskaņā ar 5. pantu 
produkta izveidotājs novērtē ieguldījuma 
produkta atbilstību privāto ieguldītāju 
interesēm, izveidojot dokumentētu 
produkta apstiprināšanas procesu.
2. Produkta apstiprināšanas process 
nodrošina, ka ikviens ieguldījumu 
produkts atbilst konkrēta mērķa tirgus 
vajadzībām, un nodrošina, ka produkta 
izveidotājs ir veicis novērtējumu visiem 
reālākajiem riskiem saistībā ar konkrētā 
mērķa tirgus vajadzībām. Šāds 
novērtējums ietver ieguldījuma produkta 
stresa testu.
3. Produkta apstiprināšanas process 
nodrošina, ka jau pārdotie ieguldījuma 
produkti tiek regulāri pārskatīti, lai 
nodrošinātu, ka tie joprojām atbilst 
konkrētā mērķa tirgus interesēm.
4. Produkta apstiprināšanas procesu 
pārskata reizi gadā. Ieguldījuma produkta 
izveidotājs vienmēr ir gatavs sniegt 
attiecīgajai kompetentajai iestādei 
atjaunotu un detalizētu aprakstu par 
produkta apstiprināšanas procesa būtību 
un sastāvdaļām.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Corien Wortmann-Kool
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Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Produkta apstiprināšanas process

1. Ieguldījumu produkta izveidotājs ievieš 
piemērotas procedūras un politiku, ar ko 
nodrošina, ka ieguldījumu produkta 
izstrādes laikā līdzsvaroti tiek ņemtas vērā 
privāto ieguldītāju, klientu un
ieguldījumu produkta labumguvēju 
intereses un ka finanšu produkts 
uzskatāmi ir šo interešu vērā ņemšanas 
rezultāts.
2. Ieguldījumu produkti un finanšu 
instrumenti pirms to laišanas vai 
izplatīšanas tirgū ir jāapstiprina saskaņā 
ar šo produktu izstrādes procedūru. Visi 
attiecīgie riski ir rūpīgi jāizvērtē, un 
produkti un instrumenti tirgū ir jālaiž vai 
jāizplata tikai tad, ja tas ir konkrētās 
klientu grupas interesēs.
3. Ieguldījumu produkta izveidotājs veic 
testus, ar kuriem konstatē, kā ieguldījumu 
produkts darbojas kopumā un kā darbojas 
atsevišķi finanšu produkta elementi, ja 
tiek īstenoti atšķirīgi scenāriji. Ar šādiem 
testiem nodrošina, ka finanšu produkts, 
ņemot vērā tā būtību, nav pretrunā 
klientu mērķgrupas interesēm.
4. Ar produkta izstrādes procesu 
nodrošina, ka piedāvātie produkti tiek 
regulāri pārbaudīti, lai panāktu to, ka 
konkrētais produkts joprojām atbilst 
attiecīgā mērķa tirgus vajadzībām. 
Produkta izstrādes procesu pārskata reizi 
gadā. Ieguldījumu produkta izveidotājs 
jebkurā brīdī spēj savai kompetentajai 
iestādei sniegt atjauninātu un detalizētu 
aprakstu par produkta izstrādes procesa 
būtību un sastāvdaļām.
5. Ja finanšu produkts kaitē klientu 
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mērķgrupas interesēm, ieguldījumu 
produkta izveidotājs produktu koriģē pēc 
iespējas drīz vai pārtrauc finanšu 
produkta piedāvāšanu vai izveidi, kā arī 
pārtrauc finanšu produkta laišanu tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatinformācijas dokuments ir precīzs, 
godīgs, skaidrs un nav maldinošs.

1. Pamatinformācijas dokuments ir 
uzskatāms par pirmslīguma informāciju. 
Tas ir precīzs, godīgs, skaidrs un nav 
maldinošs.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatinformācijas dokuments ir precīzs, 
godīgs, skaidrs un nav maldinošs.

1. Pamatinformācijas dokuments ir precīzs, 
godīgs, skaidrs un nav maldinošs. 
Pamatinformācijas dokuments nesatur 
reklāmu vai ieteikumu ieguldīt.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Syed Kamall



AM\927693LV.doc 119/171 PE504.397v02-00

LV

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatinformācijas dokuments ir 
atsevišķs dokuments, kas ir skaidri 
atšķirams no reklāmas materiāliem.

2. Pamatinformācijas dokuments ir 
atsevišķs dokuments, kas ir skaidri 
atšķirams no reklāmas materiāliem un 
nesatur nekādus reklāmas materiālus vai 
ieteikumus ieguldīt.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatinformācijas dokuments ir 
atsevišķs dokuments, kas ir skaidri 
atšķirams no reklāmas materiāliem.

2. Pamatinformācijas dokuments ir 
atsevišķs dokuments, kas ir skaidri 
atšķirams no reklāmas materiāliem, un tajā 
nav atļauts ievietot produkta reklāmu.

Or. de

Grozījums Nr. 250
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatinformācijas dokuments ir 
atsevišķs dokuments, kas ir skaidri 
atšķirams no reklāmas materiāliem.

2. Pamatinformācijas dokuments ir 
atsevišķs dokuments, kas ir skaidri 
atšķirams no reklāmas materiāliem. 
Savstarpējas atsauces uz citiem 
dokumentiem ir atļautas. Savstarpējas 
atsauces attiecas tikai uz tādu 
informāciju, kas papildina to, kura 
saskaņā ar šo regulu ir jāiekļauj 



PE504.397v02-00 120/171 AM\927693LV.doc

LV

pamatinformācijas dokumentā. 
Savstarpējas atsauces uz jebkādiem 
reklāmas materiāliem nav atļautas.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatinformācijas dokuments ir 
atsevišķs dokuments, kas ir skaidri 
atšķirams no reklāmas materiāliem.

2. Pamatinformācijas dokuments ir 
atsevišķs dokuments, kas ir skaidri 
atšķirams no reklāmas materiāliem un tam 
jābūt kvalitatīvam. Tas nesatur nekādas 
reklāmas norādes vai ieteikumus ieguldīt.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pamatinformācijas dokuments 
nesatur reklāmu vai ieteikumu ieguldīt.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja PRIPs piedāvā individuālam 
ieguldītājam vairākas ieguldīšanas 
termiņa iespējas, īpašas priekšrocības vai 
maksājumu opcijas, vai vairākas bāzes 
fonda izvēles iespējas, vai ja PRIPs ietver 
specifisku informāciju, kas var atšķirties 
atkarībā no individuālā privātā klienta 
personīgajām īpašībām vai izvēles, tad 
8. panta 2. punktā prasīto informāciju var 
izklāstīt kopsavilkuma veidā vai izteikt 
indikatīvos skaitļos, piemēram, norādot 
vairākus lielumus. Šādos gadījumos 
pamatinformācijas dokumentā uzskatāmi 
jānorāda tie papildu dokumenti, kuri 
privātajiem ieguldītājiem būs vajadzīgi, lai 
iegūtu viņu konkrētajai situācijai 
atbilstīgu informāciju.

Or. en

Pamatojums

Daudzos gadījumos pamatinformācijas dokuments nesniedz pietiekamu informāciju klientiem, 
lai viņi varētu pieņemt lēmumu ieguldīt. Tas jo īpaši ir saistīts ar tādiem faktoriem kā vecums 
vai ieguldītās summas apmērs, kas ietekmē produkta maksas. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir 
būtiski, lai pamatinformācijas dokumentā ietvertu norādes uz citiem dokumentiem, un esam 
ierosinājuši izdarīt grozījumus šajā pantā un attiecīgajā 12. apsvērumā.

Grozījums Nr. 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja PRIP piedāvā privātajam 
ieguldītājam izvēles iespējas saistībā ar 
ieguldīšanas termiņu, īpašām 
priekšrocībām vai maksājumu summām 
vai piedāvā izvēlēties no vairākiem bāzes 
ieguldījumiem, vai ja PRIP informācijas
elementi var mainīties atkarībā no 
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specifiskām individuālā privātā klienta 
īpašībām, tad 8. panta 2. punktā prasīto 
informāciju var izklāstīt vispārīgā veidā 
vai kā ieteikumu piemērus. Šādās 
situācijās pamatinformācijas dokumentā 
ir skaidri jānorāda, kuros dokumentos var 
iegūt specifiskāku informāciju.

Or. en

Pamatojums

Pat tad, ja pamatinformācijas dokumentā ir prasīta personalizēta informācija, tajā ir jāietver 
vispārīgi piemēri, kas palīdz klientiem izlemt, vai viņi vēlas saņemt papildu informāciju.

Grozījums Nr. 255
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja ieguldījumu produkts piedāvā 
privātajam ieguldītājam izvēles iespējas 
saistībā ar ieguldīšanas termiņu, īpašām 
priekšrocībām vai maksājumu summām 
vai piedāvā izvēlēties no vairākiem bāzes 
ieguldījumiem, vai ja produkta 
pamatinformācija kā citādi ir atkarīga no 
specifiskām individuālā privātā klienta 
īpašībām, tad 8. panta 2. punktā prasīto 
informāciju var izklāstīt vispārīgā veidā 
vai kā reprezentatīvus piemērus. Šādos 
gadījumos pamatinformācijas dokumentā 
ir skaidri jānorāda, kuros dokumentos ir 
ietverta specifiskāka informācija.

Or. en

Pamatojums

Lai izdarītu informētu lēmumu ieguldīt, daudzi PRIPs būs jāpielāgo konkrētam 
individuālajam ieguldītājam. Tomēr ir svarīgi, lai ieguldītāji varētu iespējami plaši salīdzināt 
produktus, pirms viņi nolemj iegūt papildu informāciju. Tas varētu ietvert, piemēram, vidējās 
maksas saistībā ar attiecīgā instrumenta summu, termiņu un fonda izvēli; vai arī ikmēneša 



AM\927693LV.doc 123/171 PE504.397v02-00

LV

prēmijas, kādas tipiskos gadījumos saņem ieguldītājs par konkrētu dzīvības apdrošināšanas 
atlīdzības summu.

Grozījums Nr. 256
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Pamatinformācijas dokumentā skaidri 
norāda, kur un kā iegūt papildu 
informāciju par piedāvāto ieguldījumu, 
norādot, kur un kā pēc pieprasījuma un 
jebkurā laikā var saņemt bezmaksas 
prospektu, un valodu, kādā šī informācija 
ir pieejama ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatinformācijas dokumentu izstrādā 
kā īsu dokumentu, kuru:

3. Pamatinformācijas dokumentu izstrādā 
kā īsu dokumentu, kurš nodrošina 
salīdzināmību un kuru:

Or. en

Grozījums Nr. 258
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatinformācijas dokumentu izstrādā 
kā īsu dokumentu, kuru:

3. Pamatinformācijas dokumentu izstrādā 
kā īsu dokumentu, kura apjoms 
nepārsniedz divas DIN A4 lappuses un 
kuru:

Or. de

Grozījums Nr. 259
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatinformācijas dokumentu izstrādā 
kā īsu dokumentu, kuru:

3. Pamatinformācijas dokumentu izstrādā 
kā īsu un kodolīgi uzrakstītu dokumentu, 
kuru:

Or. en

Grozījums Nr. 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) formulē skaidri un rakstot izmanto 
valodu, kas palīdz privātajam ieguldītājam 
izprast sniegto informāciju, jo īpaši:

(b) formulē skaidri un rakstot izmanto 
stilu, kas ir viegli saprotams privātajiem 
ieguldītājiem, kuriem šis dokuments ir 
paredzēts. Šajā nolūkā tajā:

Or. en

Grozījums Nr. 261
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) lieto valodu, kas ir skaidra, kodolīga un 
saprotama;

(i) lieto valodu, kas ir skaidra, koncentrēta
un saprotama;

Or. en

Grozījums Nr. 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) lieto valodu, kas ir skaidra, kodolīga un 
saprotama;

(i) lieto skaidru un kodolīgu valodu;

Or. en

Grozījums Nr. 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) nelieto žargonu; (ii) izvairās no žargona lietošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – iii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) nelieto tehniskus terminus, ja to vietā 
var izmantot ikdienā lietotus vārdus.

(iii) nelieto akronīmus un tehniskus 
terminus, ja to vietā var izmantot ikdienā 
lietotus vārdus.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) nelieto tehniskus terminus, ja to vietā 
var izmantot ikdienā lietotus vārdus.

(iii) nelieto akronīmus un tehniskus 
terminus, ja to vietā var izmantot ikdienā 
lietotus vārdus.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) nelieto tehniskus terminus, ja to vietā 
var izmantot ikdienā lietotus vārdus.

(iii) nelieto tehniskus terminus.

Or. de

Grozījums Nr. 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – iii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) nelieto tehniskus terminus, ja to vietā 
var izmantot ikdienā lietotus vārdus.

(iii) nelieto akronīmus un tehniskus 
terminus, ja to vietā var izmantot ikdienā 
lietotus vārdus.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iiia) maksu aprēķini ir detalizēti 
izskaidroti.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) galvenā uzmanība ir pievērsta 
ieguldītājiem vajadzīgajai 
pamatinformācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) galvenā uzmanība ir pievērsta 
ieguldītājiem vajadzīgajai 
pamatinformācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja pamatinformācijas dokumentā 
izmanto krāsas, tās nedrīkst mazināt 
informācijas saprotamību gadījumā, ja 
pamatinformācijas dokumentu drukā vai 
fotokopē melnbaltā formātā.

4. Ja pamatinformācijas dokumentā 
izmanto krāsas, tās nedrīkst mazināt 
informācijas saprotamību tad, ja 
pamatinformācijas dokumentu drukā vai 
fotokopē melnbaltā formātā.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pamatinformācijas dokumentā 
izmanto ieguldījumu produkta izveidotāja 
vai grupas, kurai tas pieder, zīmolu vai 
logotipu, tas nedrīkst novērst privātā 
ieguldītāja uzmanību no dokumentā 
iekļautās informācijas vai aizklāt tekstu.

5. Ja pamatinformācijas dokumentā 
izmanto PRIP izveidotāja vai grupas, kurai 
tas pieder, zīmolu vai logotipu, tas nedrīkst 
novērst privātā ieguldītāja uzmanību no 
informācijas vai aizklāt tekstu.

Or. en
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Grozījums Nr. 273
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde 
(EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde (EVTI) izstrādā regulatīvo 
standartu projektus, kuros noteikts 
pamatinformācijas dokumenta garums un 
formāts.
Regulatīvo tehnisko standartu projektos 
ņem vērā dažādus PRIPs 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.–14. pantā, Regulas 
(ES) Nr. 1094/2010 10.–14. pantā un 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pienācīgu elastību un lai nozare un Eiropas uzraudzības iestādes spētu ātri 
reaģēt uz norisēm tirgū, šādi pasākumi būtu jāveic, dodot iespēju visām trim Eiropas 
uzraudzības iestādēm kopīgi izstrādāt vienotus regulatīvos tehniskos standartus, nevis 
pilnvarojot Komisiju pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 274
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatinformācijas dokuments ir uzrakstīts 
dalībvalsts, kurā tiek pārdots ieguldījumu 
produkts, oficiālajā valodā vai vienā no 
oficiālajām valodām, vai valodā, ko 
atzinušas par pieņemamu minētās 
dalībvalsts kompetentās iestādes, vai, ja 
tas ir uzrakstīts citā valodā, to tulko vienā 
no minētajām valodām.

Pamatinformācijas dokuments ir uzrakstīts 
dalībvalsts, kurā tiek pārdots ieguldījumu 
produkts, oficiālajā valodā vai vienā no 
oficiālajām valodām, vai, ja tas ir uzrakstīts 
citā valodā, to tulko vienā no minētajām 
valodām.

Or. de

Grozījums Nr. 275
Saïd El Khadraoui

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatinformācijas dokuments ir uzrakstīts 
dalībvalsts, kurā tiek pārdots ieguldījumu 
produkts, oficiālajā valodā vai vienā no 
oficiālajām valodām, vai valodā, ko 
atzinušas par pieņemamu minētās 
dalībvalsts kompetentās iestādes, vai, ja tas 
ir uzrakstīts citā valodā, to tulko vienā no 
minētajām valodām.

Pamatinformācijas dokuments ir uzrakstīts 
tajā dalībvalsts daļā, kurā tiek izplatīts
ieguldījumu produkts, lietotajās oficiālajās 
valodās vai vienā no oficiālajām valodām, 
vai valodā, ko atzinušas par pieņemamu 
minētās dalībvalsts kompetentās iestādes, 
vai, ja tas ir uzrakstīts citā valodā, to tulko 
vienā no minētajām valodām.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatinformācijas dokuments ir uzrakstīts 
dalībvalsts, kurā tiek pārdots ieguldījumu 

Pamatinformācijas dokuments ir uzrakstīts 
dalībvalsts, kurā tiek pārdots ieguldījumu 
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produkts, oficiālajā valodā vai vienā no 
oficiālajām valodām, vai valodā, ko 
atzinušas par pieņemamu minētās 
dalībvalsts kompetentās iestādes, vai, ja 
tas ir uzrakstīts citā valodā, to tulko vienā 
no minētajām valodām.

produkts, oficiālajā valodā vai vienā no 
oficiālajām valodām.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Attiecībā uz pamatinformācijas 
dokumentu apdrošināšanas līguma 
gadījumā apdrošināšanas sabiedrībai ir 
pienākums tikai pret apdrošinājuma 
ņēmēju, un nevis labumguvēju vai 
apdrošināto personu.

Or. en

Pamatojums

Regulā ir jānorāda, ka attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu apdrošināšanas līguma 
gadījumā apdrošināšanas sabiedrībai ir pienākums tikai pret apdrošinājuma ņēmēju, un nevis 
labumguvēju vai apdrošināto personu.

Grozījums Nr. 278
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatinformācijas dokumenta pirmās 
lapas augšā novieto labi pamanāmu 
nosaukumu “Pamatinformācijas 

1. Ieguldītājiem paredzētā 
pamatinformācijas dokumenta saturu 
sniedz turpmākajos punktos izklāstītajā 



PE504.397v02-00 132/171 AM\927693LV.doc

LV

dokuments”. Tieši zem nosaukuma sniedz 
skaidrojošu paziņojumu. To formulē šādi:

kārtībā.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatinformācijas dokumenta pirmās 
lapas augšā novieto labi pamanāmu 
nosaukumu “Pamatinformācijas 
dokuments”. Tieši zem nosaukuma sniedz 
skaidrojošu paziņojumu. To formulē šādi:

1. Pamatinformācijas dokumenta pirmās 
lapas augšā novieto labi pamanāmu 
nosaukumu “Pamatinformācijas 
dokuments”. Pamatinformācijas 
dokumentu sagatavo viena puse. Katrā 
pamatinformācijas dokumentā ir jābūt 
vienas personas vārdam vai juridiskas 
personas nosaukumam, tādējādi skaidri 
norādot, ka attiecīgā persona ir atbildīga 
par pamatinformācijas dokumenta saturu.
Tieši zem nosaukuma sniedz skaidrojošu 
paziņojumu. To formulē šādi:

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 produkta 
ražotāji pamatinformācijas dokumentu dara pieejamu personām, kas pārdod produktu, lai šīs 
personas to nodotu privātajam ieguldītājam.

Grozījums Nr. 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „Šā dokumenta mērķis nav izskaidrot, 
vai šis produkts ir Jums piemērots. Jums 
ir jāizlasa arī iedotā papildu informācija.”

Or. en

Grozījums Nr. 281
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija
par šo ieguldījumu produktu. Tas nav 
reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir 
paredzēts sniegt šādu informāciju, lai 
palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim 
ieguldījumu produktam un kādi ir ar 
ieguldīšanu tajā saistītie riski. Iesakām to 
izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu 
lēmumu par ieguldījuma veikšanu.”

“Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija 
par šo ieguldījumu produktu. Tas nav 
reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir 
paredzēts sniegt šādu informāciju, lai 
palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim 
ieguldījumu produktam, kāda ir tā 
atlīdzība un riski, un lai palīdzētu Jums šo 
produktu salīdzināt ar alternatīviem 
ieguldījumu produktiem.

Pirms Jūs pieņemiet galīgo lēmumu 
ieguldīt, rūpīgi izskatiet visus attiecīgos 
dokumentus, kuros izklāstīti Jūsu 
ieguldījuma noteikumi un nosacījumi.
Šis ir vienīgi informatīvs dokuments un 
nenorāda to, vai produkts ir piemērots 
tieši Jūsu konkrētajai situācijai.”

Or. en

Pamatojums

Prospekts un/vai produkta noteikumi un nosacījumi ir svarīgi, lai saprastu visas ar 
ieguldījumu saistītās iezīmes un riskus. Pamatinformācijas dokuments ieguldītājam ir sevišķi 
noderīgs, jo tas ir galveno iezīmju un risku kopsavilkums. Pamatinformācijas dokumentam 
būtu jāpalīdz ieguldītājiem izprast produkta juridiskos noteikumus un nosacījumus un šo 
noteikumu un nosacījumu ietekmi uz ieguldījuma piedāvājumu, tā risku, atlīdzību un maksām.
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Grozījums Nr. 282
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija 
par šo ieguldījumu produktu. Tas nav 
reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir 
paredzēts sniegt šādu informāciju, lai 
palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim 
ieguldījumu produktam un kādi ir ar 
ieguldīšanu tajā saistītie riski. Iesakām to 
izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu 
lēmumu par ieguldījuma veikšanu.”

“Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija 
par šo ieguldījumu produktu. Tas nav 
reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir 
paredzēts sniegt šādu informāciju, lai 
palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim 
ieguldījumu produktam, kādi ir tā riski un 
atlīdzība, un lai palīdzētu Jums šo 
produktu salīdzināt ar citiem ieguldījumu 
produktiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 283
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija 
par šo ieguldījumu produktu. Tas nav 
reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir 
paredzēts sniegt šādu informāciju, lai 
palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim 
ieguldījumu produktam un kādi ir ar 
ieguldīšanu tajā saistītie riski. Iesakām to 
izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu 
lēmumu par ieguldījuma veikšanu.”

“Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija 
par šo ieguldījumu produktu. Tas nav 
reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir 
paredzēts sniegt šādu informāciju, lai,
pirms tiek pieņemts lēmums ieguldīt vai 
neieguldīt attiecīgajā produktā, palīdzētu 
izskaidrot, kas raksturīgs šim ieguldījumu 
produktam, kāds ir tā riska līmenis un 
kādas ir visas izmaksas.”

Or. en

Pamatojums

Pamatinformācijas dokuments uzliek produkta izveidotājam pienākumu sniegt skaidru, 
kodolīgu un visaptverošu informāciju par ieguldījumu produktu, nevis atbrīvo no atbildības, 
ja klients dokumentu nav izlasījis, nedz arī no produkta izveidotāja atbildības gadījumā, ja 
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klients dokumentu ir izlasījis.

Grozījums Nr. 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija 
par šo ieguldījumu produktu. Tas nav 
reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir 
paredzēts sniegt šādu informāciju, lai 
palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim 
ieguldījumu produktam un kādi ir ar 
ieguldīšanu tajā saistītie riski. Iesakām to 
izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu 
lēmumu par ieguldījuma veikšanu.”

“Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija 
par šo PRIP. Tas nav reklāmas materiāls. 
Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu 
informāciju, lai palīdzētu izprast, kas 
raksturīgs šim PRIP, kādi ir tā riski un 
atlīdzība, un lai palīdzētu Jums šo 
produktu salīdzināt ar citiem PRIP.”

Or. en

Grozījums Nr. 285
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija 
par šo ieguldījumu produktu. Tas nav 
reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir 
paredzēts sniegt šādu informāciju, lai 
palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim 
ieguldījumu produktam un kādi ir ar 
ieguldīšanu tajā saistītie riski. Iesakām to 
izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu 
lēmumu par ieguldījuma veikšanu.”

„Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija 
par šo ieguldījumu produktu un par 
atlīdzību, ko saņem starpnieks. Tas nav 
reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir 
paredzēts sniegt šādu informāciju, lai 
palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim 
ieguldījumu produktam un kādi ir ar 
ieguldīšanu tajā saistītie riski. Iesakām to 
izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu 
lēmumu par ieguldījuma veikšanu.”

Or. de
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Grozījums Nr. 286
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pamatinformācijas dokumentā norāda 
par pamatinformācijas dokumenta 
sagatavošanu atbildīgā produkta 
izstrādātāja vārdu/nosaukumu, un tajā 
ietver skaidru paziņojumu par to, ka 
vienīgi minētā fiziskā vai juridiskā 
persona ir atbildīga par minētā 
dokumenta saturu.

Or. nl

Pamatojums

Ar šo grozījumu skaidri nosaka, ka tikai viena puse, proti, produkta izveidotājs, ir atbildīgs 
par pamatinformācijas dokumenta sagatavošanu un tā satura pareizību.

Grozījums Nr. 287
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatinformācijas dokumentā iekļauj 
šādu informāciju:

2. Pamatinformācijas dokumenta pirmās 
lapas augšpusē ir labi pamanāms 
nosaukums “Pamatinformācijas 
dokuments”.
(a) Tieši zem nosaukuma sniedz 
skaidrojošu paziņojumu. To formulē šādi:
“Šajā dokumentā sniegta ieguldītājam 
paredzēta pamatinformācija par šo 
produktu. Tas nav reklāmas materiāls. 
Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu 
informāciju, lai palīdzētu izprast, kas 
raksturīgs šim produktam un kādi ir ar 
ieguldīšanu tajā saistītie riski. Iesakām to 
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izlasīt, lai Jūs varētu pieņemt informētu 
lēmumu par ieguldījuma veikšanu.”

(a) iedaļā dokumenta sākumā –
ieguldījumu produkta nosaukums un 
ieguldījumu produkta izveidotāja 
identitāte;

(b) Skaidri norāda produkta apzīmējumu, 
tostarp attiecīgā gadījumā norāda 
produkta vērtspapīru klasi vai 
ieguldījumu sadaļu. Skaidri norāda pilnu 
produkta nosaukumu. Ja produktu 
apzīmē ar skaitļu kodu, to iekļauj 
nosaukumā.
(c) Norāda par produkta pārvaldību 
atbildīgā aktīvu pārvaldītāja nosaukumu.
(d) Turklāt gadījumos, ja pārvaldības 
sabiedrība ir daļa no juridisku, 
administratīvu vai reklāmas sabiedrību 
grupas, var norādīt šīs grupas 
nosaukumu. Var iekļaut korporatīvo 
zīmolu, ja vien tas nemazina ieguldītāja 
spēju saprast ieguldījuma
pamatelementus vai salīdzināt 
ieguldījumu produktus.

(b) iedaļā „Kāds ir šis ieguldījums?” –
ieguldījumu produkta raksturs un 
galvenās iezīmes, tostarp: 

(e) Ieguldītājiem paredzētajā 
pamatinformācijas dokumentā iekļauj 
iedaļu „Mērķi un ieguldījumu politika”, 
kurā pēc vajadzības norādīta vismaz šāda 
informācija:

i) ieguldījumu produkta veids; i) ieguldījumu produkta veids;

ii) tā mērķi un to sasniegšanas līdzekļi; ii) tā mērķi un to sasniegšanas līdzekļi; 
iii) norāde par to, vai ieguldījumu produkta 
izveidotājs vēlas sasniegt konkrētus vides 
aizsardzības, sociālus vai pārvaldības 
mērķus vai nu saistībā ar savu darbību, vai 
saistībā ar ieguldījumu produktu, un, ja tas 
tā ir, norāde par plānotajiem rezultātiem un 
par to, kā tos plānots sasniegt;

iii) norāde par to, vai ieguldījumu produkta 
izveidotājs vēlas sasniegt konkrētus vides 
aizsardzības, sociālus vai pārvaldības 
mērķus vai nu saistībā ar savu darbību, vai 
saistībā ar ieguldījumu produktu, un, ja tas 
tā ir, norāde par plānotajiem rezultātiem un 
par to, kā tos plānots sasniegt;

iv) ja ieguldījumu produkts piedāvā 
apdrošināšanas atlīdzību, informācija par 
šo apdrošināšanas atlīdzību;

iv) ja ieguldījumu produkts piedāvā 
apdrošināšanas atlīdzību, informācija par 
šo apdrošināšanas atlīdzību;

v) ieguldījumu produkta termiņš, ja tas ir 
zināms;

v) ieguldījumu produkta termiņš, ja tas ir 
zināms; 

vi) darbības rezultātu prognozes, ja tas ir 
atbilstīgi, ņemot vērā produkta raksturu;

vi) darbības rezultātu prognozes, ja tas ir 
atbilstīgi, ņemot vērā produkta raksturu;

(c) iedaļā „Vai es varētu zaudēt naudu?” 
– īsa norāde par to, vai ir iespējami 

(f) ieguldītājiem paredzētajā 
pamatinformācijas dokumentā iekļauj 
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kapitāla zaudējumi, tostarp: iedaļu „Riska un ienesīguma profils”, 
kura saturu nosaka EVTI saskaņā ar 
regulatīvu tehnisko standartu. Šajā iedaļā 
pēc vajadzības iekļauj informāciju:

i) par to, vai ir nodrošinātas jebkādas 
garantijas vai kapitāla aizsardzība, kā arī 
par jebkuriem garantiju vai kapitāla 
aizsardzības ierobežojumiem;

i) par to, vai ir nodrošinātas jebkādas 
garantijas vai kapitāla aizsardzība, kā arī 
par jebkuriem garantiju vai kapitāla 
aizsardzības ierobežojumiem; 

ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma;

ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma;

(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;
(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;
(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;

(g) ieguldītājiem paredzētajā 
pamatinformācijas dokumentā iekļauj 
iedaļu „Maksas”, kurā norādītas maksas 
un komisijas nodevas, kas klientam 
jāmaksā, un EVTI izstrādā regulatīvus 
tehniskos standartus attiecībā uz prasītās 
informācijas saturu un izklāstu;
(h) ja attiecīgie produkti ir izstrādāti 
vismaz pirms 12 mēnešiem, tad 
ieguldītājiem paredzētajā 
pamatinformācijas dokumentā iekļauj 
iedaļu „Iepriekšējie rezultāti”, un EVTI 
izstrādā regulatīvus tehniskos standartus 
attiecībā uz saturu, obligāti norādāmajiem 
iepriekšējiem rezultātiem un izklāstu;

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

(i) ieguldītājiem paredzētajā 
pamatinformācijas dokumentā iekļauj 
iedaļu „Praktiska informācija”, un EVTI 



AM\927693LV.doc 139/171 PE504.397v02-00

LV

vērā produkta raksturu un tā darbības 
ilgumu;

izstrādā regulatīvus tehniskos standartus 
attiecībā uz prasītās informācijas saturu 
un darbības jomu;

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

(j) informācijā par atļauju iekļauj šādu 
formulējumu:
„Šā produkta izplatīšana ir atļauta 
[dalībvalsts nosaukums], un uz to attiecas 
[kompetentās iestādes nosaukums] 
regulējums”;
(k) informācijā par publikāciju iekļauj 
šādu formulējumu:
„Pēdējo reizi šis pamatinformācijas 
dokuments ir atjaunots [publikācijas 
datums]”.

Or. en

Pamatojums

Daudz pūļu un laika ir veltīts tam, lai izstrādātu pamatinformācijas dokumentu attiecībā uz 
PVKIU fondiem, un visus šos centienus var izmantot citiem produktiem, kā arī daudzu 
atsauces produktu nosaukumus lielā mērā var attiecināt uz standartizēto produktu spektru. 
Turklāt finanšu produktiem, pārlieku neizmantojot tehnisko žargonu, var arī saglabāt 
ticamību, lietojot profesionāli specializētāku terminoloģiju.

Grozījums Nr. 288
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iedaļā dokumenta sākumā –
ieguldījumu produkta nosaukums un 
ieguldījumu produkta izveidotāja 
identitāte;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 289
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iedaļā dokumenta sākumā –
ieguldījumu produkta nosaukums un 
ieguldījumu produkta izveidotāja 
identitāte;

(a) iedaļā dokumenta sākumā –
ieguldījumu produkta nosaukums un 
ieguldījumu produkta izveidotāja 
identitāte, un juridiski atbildīgās personas 
identitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 290
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iedaļā dokumenta sākumā –
ieguldījumu produkta nosaukums un 
ieguldījumu produkta izveidotāja 
identitāte;

(a) iedaļā dokumenta sākumā –
standartizētā privātā ieguldījumu produkta 
nosaukums un standartizētā privātā 
ieguldījumu produkta izveidotāja identitāte 
(nosaukums un galvenās mītnes adrese);

Or. en

Grozījums Nr. 291
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iedaļā dokumenta sākumā –
ieguldījumu produkta nosaukums un 
ieguldījumu produkta izveidotāja

(a) iedaļā dokumenta sākumā – PRIP  
nosaukums un PRIP izveidotāja identitāte;
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identitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 292
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iedaļā dokumenta sākumā –
ieguldījumu produkta nosaukums un 
ieguldījumu produkta izveidotāja 
identitāte;

(a) iedaļā dokumenta sākumā –
ieguldījumu produkta nosaukums un 
ieguldījumu produkta izveidotāja identitāte 
(nosaukums un galvenās mītnes adrese); 
pamatinformācijas dokumentam 
pievienotā pielikumā tādā pašā veidā 
norāda tās personas identitāti, kas pārdod 
ieguldījumu produktus;

Or. en

Grozījums Nr. 293
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) dokumenta beigu iedaļā iekļauj jaunu 
kategoriju „Informācija par produktu”, 
kurā (attiecīgā gadījumā) norādīts 
produkta
i. starptautiskais vērtspapīru 
identificēšanas numurs (ISIN);
ii. Starptautisko revīzijas standartu (ISA) 
numurs;
iii. procentu likme;
iv. ar produktu saistītā birža;
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v. valūta un
vi. emitēšanas datums.

Or. en

Grozījums Nr. 294
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tās kompetentās iestādes nosaukums 
un kontaktinformācija, kura regulē 
produktu;

Or. en

Grozījums Nr. 295
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) iedaļā „Kam šis produkts ir 
paredzēts?” — informācija par produkta 
mērķa tirgu;

Or. en

Pamatojums

Tādējādi ieguldītāji tūlīt varēs pārliecināties, vai šis produkts ir vai nav viņiem piemērots.

Grozījums Nr. 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) iedaļā „Kam šis produkts ir 
paredzēts?” — informācija par produkta 
mērķa tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 297
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) iedaļā „Kādas ir manas izvēles 
iespējas?” — informācija par dažādiem 
lēmumiem, kas klientam ir jāpieņem, 
piemēram, fonda izvēle, termiņš, 
atlīdzības apmērs. Šajā iedaļā arī norāda 
citas pieejamās priekšrocības vai 
elementus, no kuriem izriet priekšrocības;

Or. en

Pamatojums

Šajā iedaļā tiktu iekļauti tādi aspekti kā fonda izvēle vai apdrošināšanas opcijas. Tā ir būtiska 
informācija attiecībā uz daudziem PRIPs un, to nesaņemot, ieguldītājs nevar izdarīt informētu 
lēmumu ieguldīt.

Grozījums Nr. 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) iedaļā „Kādas ir manas izvēles 
iespējas?” — informācija par dažādiem 
lēmumiem, kas klientam ir jāpieņem, 
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piemēram, fonda izvēle, termiņš, prēmijas 
apmērs u. c. Šajā iedaļā arī norāda citas 
pieejamās priekšrocības vai elementus, no 
kuriem izriet priekšrocības;

Or. en

Grozījums Nr. 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ac) iedaļā „Kāda ir produkta elastība?” 
— informācija par to, vai produktu vai 
d) apakšpunktā minētās izvēles iespējas 
var mainīt pēc tam, kad sācies produkta 
darbības termiņš (piemēram, ieguldījumu 
fondi, termiņš, prēmija);

Or. en

Grozījums Nr. 300
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iedaļā „Kāds ir šis ieguldījums?” –
ieguldījumu produkta raksturs un 
galvenās iezīmes, tostarp:

svītrots

i) ieguldījumu produkta veids;
ii) tā mērķi un to sasniegšanas līdzekļi;
iii) norāde par to, vai ieguldījumu 
produkta izveidotājs vēlas sasniegt 
konkrētus vides aizsardzības, sociālus vai 
pārvaldības mērķus vai nu saistībā ar 
savu darbību, vai saistībā ar ieguldījumu 
produktu, un, ja tas tā ir, norāde par 



AM\927693LV.doc 145/171 PE504.397v02-00

LV

plānotajiem rezultātiem un par to, kā tos 
plānots sasniegt;
iv) ja ieguldījumu produkts piedāvā 
apdrošināšanas atlīdzību, informācija par 
šo apdrošināšanas atlīdzību;
v) ieguldījumu produkta termiņš, ja tas ir 
zināms;
vi) darbības rezultātu prognozes, ja tas ir 
atbilstīgi, ņemot vērā produkta raksturu;

Or. en

Grozījums Nr. 301
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iedaļā „Kāds ir šis ieguldījums?” –
ieguldījumu produkta raksturs un galvenās 
iezīmes, tostarp:

(b) iedaļā „Ieguldījuma veids, mērķi un 
ieguldījuma politika” – ieguldījumu 
produkta raksturs un galvenās iezīmes, 
tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 302
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iedaļā „Kāds ir šis ieguldījums?” –
ieguldījumu produkta raksturs un galvenās 
iezīmes, tostarp:

(b) iedaļā „Kāds ir šis ieguldījums?” –
standartizētā privātā ieguldījumu produkta 
raksturs un galvenās iezīmes, tostarp:

Or. en
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Grozījums Nr. 303
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iedaļā „Kāds ir šis ieguldījums?” –
ieguldījumu produkta raksturs un galvenās 
iezīmes, tostarp:

(b) iedaļā „Kāds ir šis ieguldījums?” –
PRIP raksturs un galvenās iezīmes, 
tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 304
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ieguldījumu produkta veids; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 305
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ieguldījumu produkta veids; i) standartizētā privātā ieguldījumu 
produkta veids;

Or. en

Grozījums Nr. 306
Olle Schmidt
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ieguldījumu produkta veids; i) PRIP veids;

Or. en

Grozījums Nr. 307
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ieguldījumu produkta veids; i) ieguldījumu produkta veids un riska 
līmenis, norādot, vai tas ir augsts, vidējs 
vai zems.

Or. en

Pamatojums

Lai iekļautu norādi par riska līmeņiem. Šis ierosinājums jau ir iekļauts Komisijas 
priekšlikuma 8. panta 5. punktā: „Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
23. pantu, kurā sīki izklāstīta informācija par visu 2. punktā minēto informācijas elementu 
izklāstu un saturu (..)”.

Grozījums Nr. 308
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tā mērķi un to sasniegšanas līdzekļi; svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 309
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tā mērķi un to sasniegšanas līdzekļi; ii) tā mērķi un to sasniegšanas līdzekļi, 
tostarp bāzes instrumentu vai mainīgo 
lielumu apraksts un tas, kā tiek noteikta 
atlīdzība;

Or. en

Grozījums Nr. 310
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tā mērķi un to sasniegšanas līdzekļi; ii) tā mērķi un to sasniegšanas līdzekļi, 
tostarp bāzes instrumentu vai mainīgo 
lielumu apraksts un tas, kā tiek noteikta 
atlīdzība;

Or. en

Grozījums Nr. 311
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) teikums, kurā vienkāršā veidā 
izklāstīts, ko ieguldītājs, kurš iegādājas 
standartizētu privāto ieguldījumu 
produktu, var pastarpināti sagaidīt no šā 
produkta;



AM\927693LV.doc 149/171 PE504.397v02-00

LV

Or. en

Pamatojums

Privātie ieguldītāji nevar precīzi zināt, kā pēc produkta iegādes attīstīsies tirgus. Tāpēc 
vienkāršs teikums, kurā izklāstīts, ko ieguldītājs, iegādājoties produktu, var no tā pastarpināti 
sagaidīt, var palīdzēt izprast attiecīgā produkta būtību.

Grozījums Nr. 312
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) norāde par to, vai ieguldījumu 
produkta izveidotājs vēlas sasniegt 
konkrētus vides aizsardzības, sociālus vai 
pārvaldības mērķus vai nu saistībā ar 
savu darbību, vai saistībā ar ieguldījumu 
produktu, un, ja tas tā ir, norāde par 
plānotajiem rezultātiem un par to, kā tos 
plānots sasniegt;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 313
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) norāde par to, vai ieguldījumu 
produkta izveidotājs vēlas sasniegt 
konkrētus vides aizsardzības, sociālus vai 
pārvaldības mērķus vai nu saistībā ar 
savu darbību, vai saistībā ar ieguldījumu 
produktu, un, ja tas tā ir, norāde par 
plānotajiem rezultātiem un par to, kā tos 
plānots sasniegt;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 314
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) norāde par to, vai ieguldījumu produkta 
izveidotājs vēlas sasniegt konkrētus vides 
aizsardzības, sociālus vai pārvaldības 
mērķus vai nu saistībā ar savu darbību, vai 
saistībā ar ieguldījumu produktu, un, ja tas 
tā ir, norāde par plānotajiem rezultātiem un 
par to, kā tos plānots sasniegt;

iii) norāde par to, vai ieguldījumu produkta 
izveidotājs vēlas sasniegt konkrētus vides 
aizsardzības, sociālus vai pārvaldības 
mērķus vai nu saistībā ar savu darbību, vai 
saistībā ar ieguldījumu produktu, un, ja tas 
tā ir, norāde par plānotajiem rezultātiem un 
par to, kā tos plānots sasniegt; kā arī 
norāde par to, vai produkts ir tieša 
investīcija reālā ekonomikā vai arī tas ir 
sintētiska indeksa produkts;

Or. en

Grozījums Nr. 315
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) norāde par to, vai ieguldījumu produkta 
izveidotājs vēlas sasniegt konkrētus vides 
aizsardzības, sociālus vai pārvaldības 
mērķus vai nu saistībā ar savu darbību, 
vai saistībā ar ieguldījumu produktu, un, 
ja tas tā ir, norāde par plānotajiem 
rezultātiem un par to, kā tos plānots 
sasniegt;

iii) norāde par to, vai ar ieguldījumu 
produktu vēlas sasniegt konkrētus vides
aizsardzības, sociālus vai pārvaldības 
mērķus;

Or. en
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Grozījums Nr. 316
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) norāde par to, vai ieguldījumu 
produkta izveidotājs vēlas sasniegt 
konkrētus vides aizsardzības, sociālus vai 
pārvaldības mērķus vai nu saistībā ar 
savu darbību, vai saistībā ar ieguldījumu 
produktu, un, ja tas tā ir, norāde par 
plānotajiem rezultātiem un par to, kā tos 
plānots sasniegt;

iii) konkrētu vides aizsardzības, sociālu
vai pārvaldības mērķu apraksts, kas ņemti 
vērā aktīvu sadalījuma stratēģijā, un 
kvantitatīva norāde par ietekmi uz 
portfeļa sastāvu;

Or. en

Grozījums Nr. 317
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) norāde par to, vai ieguldījumu 
produkta izveidotājs vēlas sasniegt 
konkrētus vides aizsardzības, sociālus vai 
pārvaldības mērķus vai nu saistībā ar savu 
darbību, vai saistībā ar ieguldījumu 
produktu, un, ja tas tā ir, norāde par 
plānotajiem rezultātiem un par to, kā tos 
plānots sasniegt;

iii) paziņojums par to, vai ar ieguldījumu 
produktu vēlas sasniegt konkrētus vides 
aizsardzības, sociālus vai pārvaldības 
mērķus, ietverot oglekļa dioksīda emisijas 
ietekmes mzināšanu, turklāt šos mērķus 
var papildināt, un norāde par plānotajiem 
rezultātiem un par to, kā tos plānots 
sasniegt; Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantu, 
nosakot detalizētus noteikumus par 
Eiropas marķējuma izstrādi attiecībā uz 
sociāliem un ekoloģiski ilgtspējīgiem 
ieguldījumu produktiem. Ar šo 
marķējumu atbalsta ekonomikas 
ilgtermiņa finansēšanu un veicina 
ilgtspējīgu vides un sociālo attīstību 
finanšu ieguldījumu jomā.
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Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir radīt konstruktīvu stimulu ilgtspējīgas ieguldīšanas veicināšanai, 
paredzot konkrētas informācijas sniegšanu un ieviešot Eiropas ilgtspējīgas ieguldīšanas 
marķējumu.

Grozījums Nr. 318
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) paziņojums par iespējamiem 
ieguldījumu produkta tiešajiem un 
netiešajiem vides riskiem. Šajā 
paziņojumā norāda ar ieguldījuma 
ienesīgumu saistītos riskus, kas rodas, 
piemēram, nepareizi novērtējot ekoloģiski 
jutīgu aktīvu riskus, resursu trūkumu, 
vides regulējuma izmaksas vai iespējamās 
klimata pārmaiņu izmaksas. 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, nosakot 
standartus attiecībā uz šiem vides 
paziņojumiem par iespējamiem vides 
riskiem.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ieguldīšanu, sniedzot informāciju par visām ar 
ieguldījumiem saistītajām vides izmaksām, ko rada uzņēmējdarbības modeļi. Iniciatīvā 
uzsvērts, ka uzņēmumu novērtējums un gaidāmā peļņa bieži vien ir ļoti atkarīga no tā, kā tiek 
ņemtas vērā iespējamās klimata pārmaiņas, ka arī oglekļa dioksīda emisijas samazināšanas 
mērķi. ES ir apņēmusies līdz 2050. gadam par 80 % samazināt oglekļa dioksīda emisiju, 
salīdzinot ar 1990. gada līmeni, un cenšas īstenot darbības, ar kurām temperatūras celšanos 
ierobežotu līdz 2 grādiem pēc Celsija. Šā grozījuma pamatā ir oglekļa monitoringa iniciatīvā 
paustais priekšlikums.
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Grozījums Nr. 319
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) portfeļa kvantitatīvs novērtējums 
attiecībā uz tā labvēlīgo vai nelabvēlīgo 
ietekmi uz tādas enerģētikas finansēšanu, 
kuras mērķis ir ierobežot globālo 
sasilšanu līdz +2°C.

Or. en

Pamatojums

Lai ES varētu izpildīt savu apņemšanos globālo sasilšanu ierobežot līdz +2°C, ir būtiski 
jāpārorientē ieguldījumu plūsma. Vienlaikus pastāv skaidri pierādījumi, ka sabiedrības 
pāreja uz zemu oglekļa dioksīda emisiju sniegs ekonomiskus ieguvumus. Turklāt ieguldītāji 
aizvien vairāk interesējas par savu ieguldījumu ilgtspējību. Pastāv metodes, ar kurām 
aprēķināt attiecīgā ieguldījumu produkta radīto oglekļa dioksīda emisijas ietekmi.

Grozījums Nr. 320
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiib) bāzes aktīvu portfeļa sadalījums tieši 
vai netieši finansētajā ekonomikas 
nozarē;

Or. en

Pamatojums

Šādam sadalījumam jānodrošina minimālais izsekojamības līmenis ieguldījumu ķēdē 
(jānorāda ekonomiskās darbības, kuras finansē no uzkrājumiem), vienlaikus sniedzot vērtīgu 
informāciju ieguldītājiem, kuri ir ieinteresēti ieguldījuma faktiskajā ietekmē uz reālo 
ekonomiku.



PE504.397v02-00 154/171 AM\927693LV.doc

LV

Grozījums Nr. 321
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiic) norāde par bāzes aktīvu portfeļa 
vidējo termiņturējumu, pamatojoties uz 
tirdzniecībā pieejamo vērtspapīru vidējo 
apgrozījumu un līdz atmaksas termiņam 
turēto parāda vērtspapīru vidējo dzēšanas 
termiņu.

Or. en

Pamatojums

Šī informācija ir tieši pieejama aktīvu pārvaldītājiem, un mērķis ir veicināt ilgtermiņa 
ieguldījumus.

Grozījums Nr. 322
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) ja ieguldījumu produkts piedāvā 
apdrošināšanas atlīdzību, informācija par 
šo apdrošināšanas atlīdzību;

svītrots

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. 323
Burkhard Balz
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) ja ieguldījumu produkts piedāvā 
apdrošināšanas atlīdzību, informācija par 
šo apdrošināšanas atlīdzību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 324
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) ja ieguldījumu produkts piedāvā 
apdrošināšanas atlīdzību, informācija par 
šo apdrošināšanas atlīdzību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 325
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) ja ieguldījumu produkts piedāvā 
apdrošināšanas atlīdzību, informācija par 
šo apdrošināšanas atlīdzību;

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Patērētāji, salīdzinot produktus, varētu ņemt vērā, vai šie produkti arī ietver apdrošināšanas 
elementu, nevis tikai koncentrēties uz izmaksām un iespējamo peļņu. Lai palīdzētu 
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patērētājiem saistībā ar minēto, pamatinformācijas dokumentā būtu jāiekļauj atsevišķa 
pamanāma sadaļa ar virsrakstu „Vai man ir apdrošināšanas aizsardzība?”

Grozījums Nr. 326
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) ja ieguldījumu produkts piedāvā 
apdrošināšanas atlīdzību, informācija par 
šo apdrošināšanas atlīdzību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 327
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) ja ieguldījumu produkts piedāvā 
apdrošināšanas atlīdzību, informācija par 
šo apdrošināšanas atlīdzību;

iv) ja standartizētais privāto ieguldījumu
produkts piedāvā apdrošināšanas atlīdzību, 
informācija par šo apdrošināšanas 
atlīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 328
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) ja ieguldījumu produkts piedāvā 
apdrošināšanas atlīdzību, informācija par 

iv) ja PRIP piedāvā apdrošināšanas 
atlīdzību, informācija par šo 
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šo apdrošināšanas atlīdzību; apdrošināšanas atlīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 329
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) ja ieguldījumu produkts piedāvā
apdrošināšanas atlīdzību, informācija par 
šo apdrošināšanas atlīdzību;

iv) ja ieguldījumu produkts paredz
apdrošināšanas atlīdzību, informācija par 
šo apdrošināšanas atlīdzību; un gadījumā, 
ja ieguldījumu produkts nekādu 
apdrošināšanas atlīdzību neparedz, to 
skaidri norāda;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir norādīt to, vai finanšu produktā, uz kuru attiecas šī direktīva, ir vai 
nav iekļauta tāda apdrošināšanas atlīdzība kā, piemēram, pārdzīvojušo apgādājamo personu 
finansiāla aizsardzība. Grozījumā uzsvērta apdrošināšanas atlīdzības, piemēram, riska 
apkopošanas, ietekme uz ieguldījumu produktu. Šā grozījuma pamatā ir Vācijas 
apdrošinātāju asociācijas (GDV) ierosinājums.

Grozījums Nr. 330
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) ieguldījumu produkta termiņš, ja tas ir 
zināms;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 331
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) ieguldījumu produkta termiņš, ja tas ir 
zināms;

v) standartizētā privātā ieguldījumu 
produkta termiņš, ja tas ir zināms;

Or. en

Grozījums Nr. 332
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) ieguldījumu produkta termiņš, ja tas ir 
zināms;

v) ieguldījumu produkta termiņš, ja tas ir 
zināms, vai norāde par minimālo 
turējuma termiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 333
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) darbības rezultātu prognozes, ja tas ir 
atbilstīgi, ņemot vērā produkta raksturu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 334
Astrid Lulling
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) darbības rezultātu prognozes, ja tas ir 
atbilstīgi, ņemot vērā produkta raksturu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 335
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) darbības rezultātu prognozes, ja tas ir 
atbilstīgi, ņemot vērā produkta raksturu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 336
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) darbības rezultātu prognozes, ja tas ir 
atbilstīgi, ņemot vērā produkta raksturu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 337
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) darbības rezultātu prognozes, ja tas ir 
atbilstīgi, ņemot vērā produkta raksturu;

vi) neto peļņas prognozes, ja tas ir 
atbilstīgi, ņemot vērā produkta raksturu;

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.

Grozījums Nr. 338
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi a) un iespēja atteikties no ieguldījumu 
produkta.

Or. de

Grozījums Nr. 339
Udo Bullmann, Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

via) norāde par to, ka ieguldītāja 
izcelsmes dalībvalsts nodokļu tiesību akti 
var būtiski ietekmēt ieguldījuma 
sagaidāmo un faktisko peļņu.

Or. en
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Grozījums Nr. 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

via) attiecīgā gadījumā — norāde par 
produkta ieteicamo minimālo turēšanas 
periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 341
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) iedaļā ar virsrakstu „Vai man ir 
apdrošināšanas aizsardzība?” — norāde 
par to, vai ieguldījuma produkts ietver 
apdrošināšanu, un informācija par šādu 
apdrošināšanas segumu;

Or. nl

Pamatojums

Patērētāji, salīdzinot produktus, varētu ņemt vērā, vai šie produkti arī ietver apdrošināšanas 
elementu, nevis tikai koncentrēties uz izmaksām un iespējamo peļņu. Lai palīdzētu 
patērētājiem saistībā ar minēto, pamatinformācijas dokumentā būtu jāiekļauj atsevišķa 
pamanāma sadaļa ar virsrakstu „Vai man ir apdrošināšanas aizsardzība?”

Grozījums Nr. 342
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) attiecībā uz apdrošināšanas 
produktiem iedaļā „Ko apdrošina?” —
apdrošināšanas produkta veids un 
pamatiezīmes, tostarp:
(i) norāde par piedāvāto apdrošināšanas 
atlīdzību un
(ii) apdrošināšanas atlīdzības detalizēts 
izklāsts;

Or. en

Grozījums Nr. 343
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) iedaļā „Vai es varētu zaudēt naudu?” 
– īsa norāde par to, vai ir iespējami 
kapitāla zaudējumi, tostarp:

svītrots

i) par to, vai ir nodrošinātas jebkādas 
garantijas vai kapitāla aizsardzība, kā arī 
par jebkuriem garantiju vai kapitāla 
aizsardzības ierobežojumiem;
ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma;

Or. en

Pamatojums

Iespēja, ka varētu, piemēram, tikt piemērota kompensācijas vai garantijas shēma, nenozīmē, 
ka ieguldītājs nevar zaudēt naudu dēļ tā, ka šīs shēmas sedz atsevišķus negadījumus, taču 
nesedz tirgus risku. Tādēļ 8. panta 2. punkta c) un e) apakšpunkts būtu jāapvieno vienā iedaļā 
„Kādi ir riski un ko es varētu iegūt?”, lai ieguldītāji saņemtu pilnīgu pārskatu par riskiem.
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Grozījums Nr. 344
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) iedaļā „Vai es varētu zaudēt naudu?” 
– īsa norāde par to, vai ir iespējami 
kapitāla zaudējumi, tostarp:

svītrots

i) par to, vai ir nodrošinātas jebkādas 
garantijas vai kapitāla aizsardzība, kā arī 
par jebkuriem garantiju vai kapitāla 
aizsardzības ierobežojumiem;
ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma;

Or. en

Grozījums Nr. 345
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) iedaļā „Vai es varētu zaudēt naudu?” –
īsa norāde par to, vai ir iespējami kapitāla 
zaudējumi, tostarp:

(c) iedaļā „Kas var notikt ar manu 
ieguldījumu?” — kopsavilkuma pārskats, 
izskaidrojot, ka ieguldījuma vērtība var 
palielināties un/vai samazināties atkarībā 
no tirgus apstākļiem vai citiem faktoriem.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Sharon Bowles

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

(c) iedaļā „Vai es varētu zaudēt naudu?” –
īsa norāde par to, vai ir iespējami kapitāla 
zaudējumi, tostarp:

(c) iedaļā „Vai es varētu zaudēt naudu?” –
īss pārskats, norādot to, ka vienmēr ir 
iespējami kapitāla zaudējumi, un papildus:

Or. en

Grozījums Nr. 347
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) iedaļā „Vai es varētu zaudēt naudu?” –
īsa norāde par to, vai ir iespējami kapitāla 
zaudējumi, tostarp:

(c) iedaļā „Kapitāla aizsardzības līmenis” 
– īsa norāde par to, vai ir iespējami kapitāla 
zaudējumi, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 348
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) iedaļā „Vai es varētu zaudēt naudu?” –
īsa norāde par to, vai ir iespējami kapitāla 
zaudējumi, tostarp:

(c) iedaļā „Kādi ir iespējamie riski un 
atlīdzība?”

Or. en

Grozījums Nr. 349
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) iedaļā „Vai es varētu zaudēt naudu?” –
īsa norāde par to, vai ir iespējami kapitāla 
zaudējumi, tostarp:

(c) iedaļā „Vai es varētu zaudēt naudu?” –
vispārīgs un skaidrs brīdinājums, ka 
ieguldījumu produkti ir saistīti ar 
iespējamiem kapitāla zaudējumiem, 
tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 350
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) iedaļā „Vai es varētu zaudēt naudu?” –
īsa norāde par to, vai ir iespējami kapitāla 
zaudējumi, tostarp:

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

Or. en

Grozījums Nr. 351
Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) iedaļā „Vai es varētu zaudēt naudu?” –
īsa norāde par to, vai ir iespējami kapitāla 
zaudējumi, tostarp:

(c) iedaļā „Kādus aizsardzības pasākumus 
piemēro?” – īsa norāde:

Or. en



PE504.397v02-00 166/171 AM\927693LV.doc

LV

Grozījums Nr. 352
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) par to, vai ir nodrošinātas jebkādas 
garantijas vai kapitāla aizsardzība, kā arī 
par jebkuriem garantiju vai kapitāla 
aizsardzības ierobežojumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 353
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) par to, vai ir nodrošinātas jebkādas 
garantijas vai kapitāla aizsardzība, kā arī 
par jebkuriem garantiju vai kapitāla 
aizsardzības ierobežojumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 354
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) par to, vai ir nodrošinātas jebkādas 
garantijas vai kapitāla aizsardzība, kā arī 
par jebkuriem garantiju vai kapitāla 
aizsardzības ierobežojumiem;

i) par to, vai ir izveidots standartizētā 
privātā ieguldījumu produkta riska un 
atlīdzības profils, tostarp šā profila 
kopsavilkuma rādītājs un brīdinājumi par 
jebkādiem specifiskiem riskiem, kas 
varētu nebūt pilnībā atspoguļoti 



AM\927693LV.doc 167/171 PE504.397v02-00

LV

kopsavilkuma rādītājā;

Or. en

Grozījums Nr. 355
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) par to, vai ir nodrošinātas jebkādas 
garantijas vai kapitāla aizsardzība, kā arī 
par jebkuriem garantiju vai kapitāla 
aizsardzības ierobežojumiem;

i) par to, vai ir nodrošinātas jebkādas 
garantijas vai kapitāla aizsardzība, kā arī 
par jebkuru garantiju vai kapitāla 
aizsardzības ierobežojumu, uzkrāto 
summu, tostarp norādot šādu saistību 
valdītāju;

Or. en

Grozījums Nr. 356
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) par to, vai ir nodrošinātas jebkādas 
garantijas vai kapitāla aizsardzība, kā arī 
par jebkuriem garantiju vai kapitāla 
aizsardzības ierobežojumiem;

i) par to, vai ir nodrošinātas jebkādas 
garantijas un kapitāla aizsardzība, kā arī 
par jebkuriem garantiju vai kapitāla 
aizsardzības ierobežojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 357
Sirpa Pietikäinen

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

ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju
sistēma;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 358
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 359
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma;

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

Or. en

Grozījums Nr. 360
Thomas Händel
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma;

ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma, un ja tā ir, tad kāda ir šī sistēma;

Or. de

Grozījums Nr. 361
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma;

ii) un galvotāja nosaukums;

Or. en

Grozījums Nr. 362
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma;

ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma, precizējot, pret kādiem riskiem 
sistēmai ir nodrošinājums un pret kādiem 
nodrošinājuma nav;

Or. en

Grozījums Nr. 363
Sven Giegold
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma;

ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma, precizējot, pret kādiem riskiem 
sistēmai nav nodrošinājuma;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir norādīt, kāda atlīdzība apdrošinājumā nav iekļauta.

Grozījums Nr. 364
Nils Torvalds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iia) ja tas ir atbilstīgi, norāda citus 
aizsardzības pasākumus, tādus kā fonda 
depozitārijs, tsotarp iesaistīto pušu 
identitāti un funkcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 365
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iia) par to, vai uz produktu attiecas 
apdrošināšanas aizsardzība.
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Or. en

Grozījums Nr. 366
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) norāde par to, ka vairāki atlīdzības 
rezultāti ir uzrādīti pirms nodokļu 
piemērošanas un ka ieguldītāja izcelsmes 
dalībvalsts nodokļu tiesību akti var būtiski 
ietekmēt ieguldījuma peļņu;

Or. en

Grozījums Nr. 367
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) iedaļā „Kas notiek, ja ieguldījumu 
produkta izveidotājs vai pārdevējs nepilda 
saistības?” — īss apraksts par ieguldītāja 
maksimālajiem zaudējumiem un atsauce 
uz to, vai zaudējumu sedz ieguldītāja 
kompensācijas vai garantiju sistēma;

Or. en


