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Procedūrų sutartiniai ženklai
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*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pagrindinės 
informacijos dokumentų investiciniams produktams
(COM(2012)352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 352),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0179/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 
pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir 
nacionaliniams parlamentams.

                                               
1 OL C (dar nepaskelbta OL).
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Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) investicijas svarstantiems 
mažmeniniams investuotojams vis dažniau 
siūloma skirtingų tipų įvairiausių 
investicinių produktų. Šiais produktais 
dažnai siūlomi specifiniai prie mažmeninių 
investuotojų poreikių pritaikyti 
investavimo sprendimai, bet jie dažnai 
būna sudėtingi ir sunkiai suprantami. 
Dabartinė investuotojams atskleidžiama 
informacija apie tokius investicinius 
produktus yra nenuosekli ir dažnai 
nepadeda mažmeniniams investuotojams 
palyginti skirtingų produktų ir suvokti jų 
savybių. Todėl mažmeniniai investuotojai 
dažnai investuoja ne visai suprasdami 
riziką ir išlaidas, todėl kartais patiria 
nenumatytų nuostolių;

(1) investicijas svarstantiems 
mažmeniniams investuotojams vis dažniau 
siūloma skirtingų tipų įvairiausių 
investicinių produktų. Šiais produktais gali 
būti siūlomi specifiniai prie mažmeninių 
investuotojų poreikių pritaikyti 
investavimo sprendimai, bet jie dažnai 
būna sudėtingi ir sunkiai suprantami. 
Dabartinė investuotojams atskleidžiama 
informacija apie tokius investicinius 
produktus yra nenuosekli ir dažnai 
nepadeda mažmeniniams investuotojams 
palyginti skirtingų produktų arba suvokti 
jų savybių, arba neprisideda prie 
investuotojų finansinio švietimo. Todėl 
mažmeniniai investuotojai dažnai 
investuoja ne visai suprasdami riziką ir 
išlaidas, todėl kartais patiria nenumatytų 
nuostolių;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių, kurios nėra 
palūkanų norma, veiklos rezultatų. Tai 
turėtų būti tokie investiciniai produktai 

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių veiklos 
rezultatų. Tai turėtų būti tokie investiciniai 
produktai kaip investicinių fondų 
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kaip investicinių fondų investiciniai 
vienetai, gyvybės draudimo liudijimai su 
investiciniais elementais ir mažmeniniai 
struktūrizuoti produktai. Su šiais 
produktais susijusios investicijos nėra 
tiesioginės, kokios būna pačiam perkant 
arba turint turtą. Šiuo atveju šie produktai 
įsiterpia tarp investuotojo ir rinkų, nes 
turtas „supakuojamas“, pateikiamas arba 
grupuojamas taip, kad būtų sukurtos 
pozicijos, suteikiamos produktų savybės 
arba sukuriamos išlaidų struktūros, kurios 
skiriasi nuo tiesioginio turto turėjimo. Toks 
„pakavimas“ gali sudaryti sąlygas 
mažmeniniams investuotojams dalyvauti 
investavimo strategijose, kurios kitaip būtų 
neprieinamos arba nepraktiškos, bet kartu 
dėl to reikia pateikti papildomos 
informacijos, visų pirma tam, kad būtų 
galima palyginti skirtingus investicijų 
pakavimo būdus;

investiciniai vienetai, gyvybės draudimo 
liudijimai su investiciniais elementais ir 
mažmeniniai produktai, įskaitant tiesiogiai 
turimą turtą, kaip antai bendrovių akcijos 
arba vyriausybės obligacijos. 
Mažmeniniai struktūrizuoti produktų 
paketai įsiterpia tarp investuotojo ir rinkų, 
nes turtas „supakuojamas“, pateikiamas 
arba grupuojamas taip, kad būtų sukurtos 
pozicijos, suteikiamos produktų savybės 
arba sukuriamos išlaidų struktūros, kurios 
skiriasi nuo tiesioginio turto turėjimo. Toks 
„pakavimas“ gali sudaryti sąlygas 
mažmeniniams investuotojams dalyvauti 
investavimo strategijose, kurios kitaip būtų 
neprieinamos arba nepraktiškos, bet kartu 
dėl to reikia pateikti papildomos 
informacijos, visų pirma tam, kad būtų 
galima palyginti skirtingus investicijų 
pakavimo būdus;

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas 
būtų taikomas tik tokiems investicinių 
produktų paketams, draudimo produktai, 
nesuteikiantys investavimo galimybių, ir 
produktai, susieti tik su palūkanų 
normomis, neturėtų patekti į reglamento 
taikymo sritį. Tiesiogiai turimas turtas, 
kaip antai bendrovių akcijos arba 
valstybės obligacijos, nėra investicinių 
produktų paketai, todėl reglamentas jiems 
neturėtų būti taikomas. Kadangi šiuo 
reglamentu pirmiausia siekiama gerinti 
informacijos apie mažmeniniams 
investuotojams parduodamus investicinius 
produktus palyginamumą ir suprantamumą, 

(7) Kadangi šiuo reglamentu pirmiausia 
siekiama gerinti informacijos apie 
mažmeniniams investuotojams 
parduodamus investicinius produktus 
palyginamumą ir suprantamumą, šis 
reglamentas neturėtų būti taikomas 
profesinių pensijų sistemoms, kurioms 
taikoma 2003 m. birželio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už 
profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir 
priežiūros arba 2009 m. lapkričio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo 
veiklos pradėjimo ir jos vykdymo 
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šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
profesinių pensijų sistemoms, kurioms 
taikoma 2003 m. birželio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už 
profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir 
priežiūros11 arba 2009 m. lapkričio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo 
veiklos pradėjimo ir jos vykdymo 
(Mokumas II). Be to, šis reglamentas 
neturėtų būti taikomas tam tikriems 
profesinių pensijų produktams, kuriems 
netaikoma Direktyva 2003/41/EB, jei 
finansinių darbdavio mokamų įmokų 
reikalaujama nacionalinės teisės aktais ir 
jei darbuotojas negali pasirinkti pensijų 
produkto teikėjo. Šis reglamentas 
netaikomas ir instituciniams 
investuotojams skirtų investicinių fondų 
investiciniams vienetams, nes jie 
neparduodami mažmeniniams 
investuotojams. Tačiau šis reglamentas 
turėtų būti taikomas investiciniams 
produktams, skirtiems taupyti
individualioms pensijoms, nes jie dažnai 
konkuruoja su kitais šiame reglamente 
apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;

(Mokumas II). Be to, šis reglamentas 
neturėtų būti taikomas tam tikriems 
profesinių pensijų produktams, kuriems 
netaikoma Direktyva 2003/41/EB, jei 
finansinių darbdavio mokamų įmokų 
reikalaujama nacionalinės teisės aktais ir 
jei darbuotojas negali pasirinkti pensijų 
produkto teikėjo. Šis reglamentas 
netaikomas ir instituciniams 
investuotojams skirtų investicinių fondų 
investiciniams vienetams, nes jie 
neparduodami mažmeniniams 
investuotojams. Tačiau šis reglamentas 
turėtų būti taikomas investiciniams 
produktams, skirtiems taupyti 
individualioms pensijoms, nes jie dažnai 
konkuruoja su kitais šiame reglamente 
apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) siekiant suteikti aiškumo dėl šiuo 
reglamentu nustatytų įpareigojimų ir 
įpareigojimų, nustatytų 2003 m. lapkričio 4 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris 
turi būti skelbiamas, kai vertybiniai 
popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami 

(8) siekiant suteikti aiškumo dėl šiuo 
reglamentu nustatytų įpareigojimų ir 
įpareigojimų, nustatytų 2003 m. lapkričio 4 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris 
turi būti skelbiamas, kai vertybiniai 
popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami 
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į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančia 
Direktyvą 2001/34/EB, ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/138/EB, santykio, būtina nustatyti, 
kad šios direktyvos toliau būtų taikomos 
šalia šio reglamento.

į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančia 
Direktyvą 2001/343/EB, ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/138/EB, santykio, būtina nustatyti, 
kad šiomis direktyvomis būtų papildomas 
šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) investicinių produktų teikėjai, kaip antai 
fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už jį. Dokumentą 
investicinių produktų teikėjas turėtų 
parengti prieš produktus parduodant 
mažmeniniams investuotojams. Tačiau kai 
produktas neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
investicinių produktų teikėjui nepraktiška 
rengti pagrindinės informacijos 
dokumentą, šią užduotį galima perduoti 
kitiems subjektams. Siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentai būtų 
plačiai paskleisti ir prieinami, šiuo 
reglamentu reikėtų leisti investicinių 
produktų teikėjui juos skelbti pasirinktoje 
interneto svetainėje;

(9) investicinių produktų teikėjai, kaip 
antai fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už jį. Dokumentą 
investicinių produktų teikėjas ir investicinį 
produktą parduodantis asmuo turėtų 
parengti prieš produktus parduodant 
mažmeniniams investuotojams. Tačiau kai 
produktas neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
investicinių produktų teikėjui nepraktiška 
rengti pagrindinės informacijos 
dokumentą, šią užduotį galima perduoti 
kitiems subjektams. Siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentai būtų 
plačiai paskleisti ir prieinami, šiuo 
reglamentu reikėtų leisti investicinių 
produktų teikėjui juos skelbti pasirinktoje 
interneto svetainėje;

Or. en
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Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) mažmeniniams investuotojams reikėtų 
teikti būtiną informaciją, kad jie galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo ir palyginti skirtingus 
investicinius produktus, bet jei informacija 
nebus trumpa ir glausta, kyla rizika, kad jie 
jos nepanaudos. Todėl pagrindinės 
informacijos dokumente reikėtų pateikti tik 
pagrindinę informaciją, visų pirma 
susijusią su produkto pobūdžiu ir 
savybėmis, įskaitant kapitalo praradimo 
tikimybę, išlaidas ir produkto rizikos 
pobūdį, taip pat svarbią informaciją apie 
veiklos rezultatus ir tam tikrą kitą specifinę 
informaciją, kuri gali būti būtina norint 
suprasti atskirų rūšių produktų, įskaitant 
produktus, skirtus naudoti rengiantis 
pensijai, savybes;

(11) mažmeniniams investuotojams reikėtų 
teikti būtiną informaciją, kad jie galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo ir palyginti skirtingus 
investicinius produktus, bet jei informacija 
nebus trumpa ir glausta, kyla rizika, kad jie 
jos nepanaudos. Todėl pagrindinės 
informacijos dokumente reikėtų pateikti tik 
pagrindinę informaciją, visų pirma 
susijusią su produkto pobūdžiu ir 
savybėmis, įskaitant kapitalo praradimo 
tikimybę, išlaidas, produkto rizikos pobūdį 
ir apmokestinimo tvarką, taip pat svarbią 
informaciją apie veiklos rezultatus ir tam 
tikrą kitą specifinę informaciją, kuri gali 
būti būtina norint suprasti atskirų rūšių 
produktų, įskaitant produktus, skirtus 
naudoti rengiantis pensijai, savybes;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) pagrindinės informacijos dokumentas 
turėtų būti parengtas tokiu formatu, kuris 
sudarytų sąlygas mažmeniniams 
investuotojams palyginti skirtingus 
investicinius produktus, nes dėl vartotojų 
elgesio ir gebėjimų informacijos formatą, 
pateikimą ir turinį būtina atidžiai suderinti, 
kad informacija būtų kuo labiau 
suprantama ir naudojama. Kiekviename 
dokumente punktai ir jų antraštės turėtų 
būti pateikiami ta pačia tvarka. Be to, į 
skirtingų produktų pagrindinės 

(12) pagrindinės informacijos dokumentas 
turėtų būti parengtas tokiu formatu, kuris 
sudarytų sąlygas mažmeniniams 
investuotojams palyginti skirtingus 
investicinius produktus, nes dėl vartotojų 
elgesio ir gebėjimų informacijos formatą, 
pateikimą ir turinį būtina atidžiai suderinti, 
kad informacija būtų kuo labiau 
finansiškai lavinanti, suprantama ir 
naudojama. Kiekviename dokumente 
punktai ir jų antraštės turėtų būti 
pateikiami ta pačia tvarka. Be to, į 
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informacijos dokumentą įtraukiama 
konkreti informacija ir šios informacijos 
pateikimas turėtų būti papildomai 
suvienodinti deleguotaisiais aktais, kuriais 
bus atsižvelgta į atliktus ir atliekamus 
vartotojų elgesio mokslinius tyrimus, 
įskaitant įvairių informacijos pateikimo 
būdų veiksmingumo bandymo su 
vartotojais rezultatus. Be to, siūlant kai 
kuriuos investicinius produktus 
mažmeniniam investuotojui leidžiama 
rinktis iš kelių pagrindinių investicijų. 
Rengiant formatą reikėtų atsižvelgti į šiuos 
produktus;

skirtingų produktų pagrindinės 
informacijos dokumentą įtraukiama 
konkreti informacija ir šios informacijos 
pateikimas turėtų būti papildomai 
suvienodinti deleguotaisiais aktais, kuriais 
bus atsižvelgta į atliktus ir atliekamus 
vartotojų elgesio mokslinius tyrimus, 
įskaitant įvairių informacijos pateikimo 
būdų veiksmingumo bandymo su 
vartotojais rezultatus. Be to, siūlant kai 
kuriuos investicinius produktus 
mažmeniniam investuotojui leidžiama 
rinktis iš kelių pagrindinių investicijų. 
Rengiant formatą reikėtų atsižvelgti į šiuos 
produktus;

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) mažmeniniai investuotojai priimdami 
sprendimus dėl investavimo vis dažniau 
siekia ne tik finansinės grąžos. Dažnai jie 
siekia ir kitų tikslų, pvz., socialinių arba 
aplinkosaugos. Be to, informacija apie 
nefinansinius investicijų aspektus gali būti 
svarbi asmenims, norintiems investuoti 
tvariai ir ilgam laikui. Tačiau informaciją 
apie socialinius, aplinkosaugos ar valdymo 
rezultatus, kurių siekia investicinių 
produktų teikėjas, gali būti sunku palyginti 
arba ji neteikiama. Todėl pageidautina 
papildomai suvienodinti konkrečią 
informaciją apie tai, ar atsižvelgta į 
aplinkosaugos, socialinius ar valdymo 
klausimus ir, jei taip, kaip į juos 
atsižvelgta;

(13) mažmeniniai investuotojai priimdami 
sprendimus dėl investavimo vis dažniau 
siekia ne tik finansinės grąžos. Dažnai jie 
siekia ir kitų tikslų, pvz., socialinių arba 
aplinkosaugos. Be to, informacija apie 
nefinansinius investicijų aspektus gali būti 
svarbi asmenims, norintiems investuoti 
tvariai ir ilgam laikui. Tačiau informaciją 
apie socialinius, aplinkosaugos ar valdymo 
rezultatus, kurių siekia investicinių 
produktų teikėjas, gali būti sunku palyginti 
arba ji neteikiama. Todėl pageidautina 
papildomai suvienodinti konkrečią 
informaciją apie tai, ar atsižvelgta į 
aplinkosaugos, socialinius ar valdymo 
klausimus ir, jei taip, kaip į juos 
atsižvelgta. Taip pat pageidautina 
atskleisti, ar tai yra investicinis produktas, 
apibrėžiamas kaip įmonių ar projektų 
finansavimas, ar lažybų objektas, 
apibrėžiamas kaip „nulinės sumos 
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žaidimas“, kai nefinansuojama jokia 
įmonė ar projektas.

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) pagrindinės informacijos dokumentas 
turėtų aiškiai skirtis nuo rinkodaros 
pranešimų. Jo svarba neturėtų sumažėti dėl 
tų kitų dokumentų;

(14) pagrindinės informacijos dokumentas 
turėtų aiškiai skirtis ir būti atskirtas nuo 
rinkodaros pranešimų. Jo svarba neturėtų 
sumažėti dėl tų kitų dokumentų; 
Mažmeninis investuotojas turėtų nurodyti, 
kad jis atsižvelgė į pagrindinės 
informacijos dokumentą.

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) siekiant užtikrinti, kad pagrindinės 
informacijos dokumente pateikiama 
informacija būtų patikima, šiuo reglamentu 
reikėtų reikalauti, kad investicinių 
produktų teikėjai atnaujintų savo 
pagrindinės informacijos dokumentą. 
Todėl būtina deleguotajame akte, kurį 
priims Komisija, nustatyti išsamias 
taisykles, susijusias su informacijos 
peržiūros bei pagrindinės informacijos 
dokumento tikslinimo sąlygomis ir 
dažnumu;

(15) siekiant užtikrinti, kad pagrindinės 
informacijos dokumente pateikiama 
informacija būtų patikima, šiuo reglamentu 
reikėtų reikalauti, kad investicinių 
produktų teikėjai ir investicinių produktų 
pardavėjai atnaujintų savo pagrindinės 
informacijos dokumentą. Todėl būtina 
deleguotajame akte, kurį priims Komisija, 
nustatyti išsamias taisykles, susijusias su 
informacijos peržiūros bei pagrindinės 
informacijos dokumento tikslinimo 
sąlygomis ir dažnumu;

Or. en
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Pagrindimas

Tarpininkams turėtų būti privaloma teikti informaciją, pvz., apie realias išlaidas, jų 
atlyginimą arba investicinio produkto apmokestinimo tvarką. Viename dokumente turėtų 
būti pateikta visa informacija, kurios reikia priimant informacija pagrįstą sprendimą 
investuoti į produktą.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) pagrindinės informacijos dokumentai 
yra mažmeninių investuotojų sprendimų 
dėl investavimo pagrindas. Todėl 
investicinių produktų teikėjai turi svarbią 
pareigą mažmeniniams investuotojams 
užtikrinti, kad tie dokumentai atitiktų šio 
reglamento taisykles. Dėl to svarbu 
užtikrinti, kad mažmeniniai investuotojai, 
kurie priimdami sprendimą dėl 
investavimo rėmėsi pagrindinės 
informacijos investuotojams dokumentu, 
turėtų veiksmingą teisę į žalos atlyginimą. 
Be to, reikėtų užtikrinti, kad visi visos 
Sąjungos mažmeniniai investuotojai turėtų 
tokią pačią teisę kreiptis dėl kompensacijos 
už žalą, galimai patirtą dėl to, kad 
investicinių produktų teikėjai nesilaikė 
šiame reglamente nustatytų reikalavimų. 
Todėl reikėtų suvienodinti taisykles dėl 
investicinių produktų teikėjų atsakomybės. 
Šiame reglamente reikėtų nustatyti, kad 
mažmeninis investuotojas turėtų galimybę 
pareikalauti produkto teikėjo atsakomybės 
už šio reglamento pažeidimą, jei patiriama 
nuostolių dėl pagrindinės informacijos 
dokumento naudojimo;

(16) pagrindinės informacijos dokumentai 
yra mažmeninių investuotojų sprendimų 
dėl investavimo pagrindas. Todėl 
investicinių produktų teikėjai ir
investicinių produktų pardavėjai turi 
svarbią pareigą mažmeniniams 
investuotojams užtikrinti, kad tie 
dokumentai atitiktų šio reglamento 
taisykles. Dėl to svarbu užtikrinti, kad 
mažmeniniai investuotojai, kurie 
priimdami sprendimą dėl investavimo 
rėmėsi pagrindinės informacijos 
investuotojams dokumentu, turėtų 
veiksmingą teisę į žalos atlyginimą. Be to, 
reikėtų užtikrinti, kad visi visos Sąjungos 
mažmeniniai investuotojai turėtų tokią 
pačią teisę kreiptis dėl kompensacijos už 
žalą, galimai patirtą dėl to, kad investicinių 
produktų teikėjai nesilaikė šiame 
reglamente nustatytų reikalavimų. Todėl 
reikėtų suvienodinti taisykles dėl 
investicinių produktų teikėjų atsakomybės. 
Šiame reglamente reikėtų nustatyti, kad 
mažmeninis investuotojas turėtų galimybę 
pareikalauti produkto teikėjo atsakomybės 
už šio reglamento pažeidimą, jei patiriama 
nuostolių dėl pagrindinės informacijos 
dokumento naudojimo;

Or. en
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Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) padidėjusių Sąjungos ir 
nacionalinių priežiūros institucijų 
įgaliojimų ir kompetencijų užtikrinimui 
reikėtų pasirūpinti pakankamais 
personalo ištekliais ir atitinkamomis 
finansinėmis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26) EVPRI, EBI ir EDPPI pagal 8 straipsnį 
parengtus techninių reguliavimo standartų 
dėl metodikos, kuria grindžiamas rizikos ir 
grąžos pristatymas ir išlaidų 
apskaičiavimas, projektus Komisija turėtų 
priimti kaip deleguotuosius aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį ir atitinkamai reglamentų 
(ES) Nr. 1093/2010, 1094/2010 ir 
1095/2010 10–14 straipsnius;

(26) EVPRI, EBI ir EDPPI pagal 
8 straipsnį parengtus techninių reguliavimo 
standartų dėl metodikos, kuria grindžiamas 
rizikos ir grąžos pristatymas ir išlaidų 
apskaičiavimas bei aplinkosaugos, 
socialiniai arba valdymo kriterijai, 
projektus Komisija turėtų priimti kaip 
deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį ir 
atitinkamai reglamentų (ES) 
Nr. 1093/2010, 1094/2010 ir 1095/2010 
10–14 straipsnius;

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų investicinių produktų 

(29) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų investicinių produktų 
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atsiradimą, taip pat pokyčius kitose 
Sąjungos teisės srityse ir valstybių narių 
patirtį, šis reglamentas turėtų būti 
peržiūrėtas praėjus ketveriems metams nuo 
šio reglamento įsigaliojimo. Atliekant 
peržiūrą reikėtų įvertinti, ar dėl nustatytų 
priemonių pagerėjo vidutinių mažmeninių 
investuotojų supratimas apie investicinius 
produktus ir produktų palyginamumas. 
Taip pat reikėtų apsvarstyti, ar KIPVPS 
taikomas pereinamasis laikotarpis turėtų 
būti pratęstas ir ar nereikėtų apsvarstyti 
kitų požiūrio į KIPVPS galimybių. 
Remdamasi peržiūra, Komisija turėtų 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, prie kurios prireikus būtų pridėti 
teisės aktų pasiūlymai;

atsiradimą, taip pat pokyčius kitose 
Sąjungos teisės srityse ir valstybių narių 
patirtį, šis reglamentas turėtų būti 
peržiūrėtas praėjus ketveriems metams nuo 
šio reglamento įsigaliojimo. Atliekant 
peržiūrą reikėtų įvertinti, ar dėl nustatytų 
priemonių pagerėjo vidutinių mažmeninių 
investuotojų apsauga ir supratimas apie 
investicinius produktus, jų finansinis 
švietimas ir produktų palyginamumas. Taip 
pat reikėtų apsvarstyti, ar KIPVPS 
taikomas pereinamasis laikotarpis turėtų 
būti pratęstas ir ar nereikėtų apsvarstyti 
kitų požiūrio į KIPVPS galimybių. 
Remdamasi peržiūra, Komisija turėtų 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, prie kurios prireikus būtų pridėti 
teisės aktų pasiūlymai;

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šiame reglamente nustatomos vienodos 
taisyklės dėl pagrindinės informacijos 
dokumento, kurį turi parengti investicinių 
produktų teikėjai, formato ir turinio ir 
vienodos taisyklės dėl šio dokumento 
pateikimo mažmeniniams investuotojams.

Šiame reglamente nustatomos vienodos 
taisyklės dėl pagrindinės informacijos 
dokumento, kurį turi parengti investicinių 
produktų teikėjai ir investicinių produktų 
pardavėjai, formato ir turinio ir vienodos 
taisyklės dėl šio dokumento pateikimo 
mažmeniniams investuotojams.

Or. en

Pagrindimas

Tarpininkams turėtų būti privaloma teikti informaciją, pvz., apie realias išlaidas, jų 
atlyginimą arba investicinio produkto apmokestinimo tvarką. Viename dokumente turėtų 
būti pateikta visa informacija, kurios reikia priimant informacija pagrįstą sprendimą 
investuoti į produktą.
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Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) indėliams, kurių grąžos norma 
nustatoma pagal palūkanų normą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vertybiniams popieriams, nurodytiems 
Direktyvos 2003/71/EB 1 straipsnio 
2 dalies b–g, i ir j punktuose;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kitiems vertybiniams popieriams, kurie 
neapima išvestinės finansinės priemonės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicinis produktas – investicija, kai 
nepaisant investicijos teisinės formos 

a) investicinis produktas – investicija, kai 
nepaisant investicijos teisinės formos 
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investuotojui grąžintina suma priklauso 
nuo referencinių verčių svyravimo arba 
vienos ar daugiau rūšių turto, kurio 
investuotojas tiesiogiai neįsigyja, veiklos 
rezultatų;

investuotojui grąžintina suma priklauso 
nuo referencinių verčių svyravimo arba 
vienos ar daugiau rūšių turto veiklos 
rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) „investicinių produktų pardavėjas“ –
tai asmuo, kuris vykdo investicinių 
produktų rinkodarą, juos platina arba 
parduoda mažmeniniam investuotojui, 
platintojui arba asmeniui, kuris veikia 
kaip mažmeninio investuotojo tarpininkas 
investavimo klausimais;

Or. en

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinių produktų teikėjas pagal šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus 
parengia kiekvieno teikiamo produkto 
pagrindinės informacijos dokumentą ir jį 
paskelbia pasirinktoje interneto svetainėje 
prieš produktą parduodant mažmeniniams
investuotojams.

Investicinių produktų teikėjas pagal šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus 
parengia kiekvieno teikiamo produkto 
pagrindinės informacijos dokumentą ir 
paskelbia pagrindinės informacijos
dokumentą jo interneto svetainėje prieš 
produktą parduodant mažmeniniams 
investuotojams. Atitinkamais atvejais 
pagrindinės informacijos dokumentą 
užpildo investicinio produkto pardavėjas.

Or. en
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Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Produkto patvirtinimo eiga

Prieš parengdamas pagrindinį 
informacijos dokumentą pagal 5 straipsnį, 
produktų teikėjas įvertina investicinio 
produkto tinkamumą mažmeninių 
investuotojų interesams, parengdamas 
dokumentais įformintą produkto 
patvirtinimo procesą.
Tokiu produkto patvirtinimo procesu turi 
būti užtikrinta, kad kiekvienas investicinis 
produktas atitiktų nustatytos tikslinės 
rinkos poreikius, ir užtikrinta, kad 
produktų teikėjas įvertino galimus 
pavojus, susijusius su nustatytos tikslinės 
rinkos poreikiais. Toks vertinimas turėtų 
apimti investicinio produkto testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis.
Produkto patvirtinimo procesu turėtų būti 
užtikrinta, kad parengti parduoti 
investiciniai produktai būtų nuolatos 
peržiūrimi siekiant užtikrinti, kad 
produktas ir toliau atitiktų mažmeninių 
investuotojų interesus. 
Produkto patvirtinimo procesas 
persvarstomas kas metai. Investicinių 
produktų teikėjas visada turi būti 
pasirengęs pateikti atitinkamai 
kompetentingai institucijai naujausią 
išsamų produkto patvirtinimo proceso 
apibūdinimą ir informaciją.

Or. en
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Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagrindinės informacijos dokumentas 
yra savarankiškas dokumentas, aiškiai 
atskirtas nuo rinkodaros medžiagos.

2. Pagrindinės informacijos dokumentas 
yra savarankiškas dokumentas, aiškiai 
atskirtas nuo rinkodaros medžiagos ir jame 
nėra jokios rinkodaros medžiagos arba 
investavimo rekomendacijų.

Or. en

Pagrindimas

PID turi nebūti jokių rinkodaros pranešimų ar rekomendacijų pirkti investicinį 
produktą, tačiau tai nėra aiškiai pasakyta siūlomame reglamente. Nėra aišku, ar visiems 
PID prieš platinimą iš pradžių turės pritarti kompetentinga institucija, todėl ši nuostata 
turi būti suformuluota kuo tiksliau.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) vengiama techninių terminų, jei juos 
galima pakeisti kasdieniais žodžiais.

iii) vengiama akronimų ir techninių 
terminų, jei juos galima pakeisti 
kasdieniais žodžiais.

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pagrindinės informacijos dokumentas 
rašomas valstybės narės, kurioje 
parduodamas investicinis produktas, 
valstybine kalba arba viena iš valstybinių 
kalbų arba tos valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms priimtina 

Pagrindinės informacijos dokumentas 
rašomas valstybės narės dalies, kurioje 
platinamas investicinis produktas, 
valstybinėmis kalbomis arba viena iš 
valstybinių kalbų arba kita tos valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms 
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kalba, o kai jis parašytas kita kalba, jis 
išverčiamas į vieną iš tų kalbų.

priimtina kalba, jei ji naudojama toje 
valstybės dalyje, kurioje platinamas 
investicinis produktas, o kai jis parašytas 
kita kalba, jis išverčiamas į vieną iš tų 
kalbų

Or. en

Pagrindimas

Dėl siūlomo 7 straipsnio gali kilti problemų: dėl jo formuluotės, mažmeninio 
investavimo produktas gali būti siūlomas kalba, kuri nesuprantama (nėra gerai 
suprantama) vartotojui.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skirsnyje dokumento pradžioje –
investicinio produkto pavadinimas ir 
investicinio produkto teikėjo tapatybė;

(a) skirsnyje dokumento pradžioje –
investicinio produkto pavadinimas ir 
investicinio produkto teikėjo tapatybė 
(vardas, pavardė ir jo buveinės adresas);

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ar investicinio produkto teikėjas siekia 
konkrečių aplinkosaugos, socialinių ar 
valdymo rezultatų, kiek tai susiję arba su 
veiklos vykdymu, arba su investiciniu 
produktu, ir, jei taip, kokių rezultatų 
siekiama ir kaip jų bus pasiekta;

iii) ar investiciniu produktu siekiama 
konkrečių aplinkosaugos, socialinių ar 
valdymo rezultatų, įskaitant ir tai, ar 
produktas yra investicija, ar lažybų 
objektas, ir, jei taip, kokių rezultatų 
siekiama ir kaip jų bus pasiekta; 
investicijomis gali būti vadinami tik tokie 
produktai, kuriuos įsigijus tiesiogiai arba 
netiesiogiai prisidedama prie projekto 
arba įmonės finansavimo arba pigesnio 
finansavimo ateityje;
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Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) veiklos rezultatų scenarijus, jei tai 
aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio 2 dalies e punkto pakeitimą

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ar investiciniam produktui taikoma 
kompensavimo arba garantijų sistema;

ii) ar investiciniam produktui taikoma 
kompensavimo arba garantijų sistema, 
išsamiai nurodant, kokia rizika numatyta 
ir kokia nenumatyta tokioje sistemoje;

Or. en

Pagrindimas

Kompensavimo arba garantijų sistemos suteikiama apsauga gali būti įvairaus pobūdžio: 
investuotojų kompensavimo sistema apsaugo pirkėją nuo nuostolių investicinei įmonei 
praradus finansinę priemonę, o ne nuo finansinių nuostolių dėl pagrindinio turto 
pokyčių arba šio pagrindinio turto emitentų nemokumo. Reglamentas turi būti 
suformuluotas tiksliau, kad ši nuostata nebūtų naudojama netinkamai.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Orientaciniai būsimos veiklos rezultatų scenarijai yra labai naudingi, nes suprantamai 
informuoja apie riziką ir grąžą, ir tai yra tinkamesnis rizikos rodiklis, pagrįstas 
praeities veiklos rezultatų istorija.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(g) skirsnyje „Kokie ankstesnės veiklos 
rezultatai?“ – investicinio produkto 
ankstesnės veiklos rezultatai, jei tai aktualu 
atsižvelgiant į produkto pobūdį ir turimą su 
juo susijusią patirtį. Ankstesnės veiklos 
rezultatai turi būti atskleisti tik deramai 
įspėjus, kad tai nėra patikimas būsimų 
veiklos rezultatų rodiklis. Jei investavimo 
strategijoje remiamasi lyginamuoju 
standartu, kartu su investicinio produkto 
veiklos rezultatais bus skelbiami 
lyginamojo standarto rezultatai;

Or. en

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai aktualu, investicinių produktų 
pardavėjai turi nurodyti:
i) investicinio produkto apmokestinimo 
tvarką valstybėje narėje, kurioje jie 
aktyviai informuoja apie investicinį 
produktą arba jį platina; 
ii) išlaidas, susijusias su investiciniu 
produktu, kai jie yra tarpininkai;
iii) komisinius, retrocesijas arba kitas su 
operacija susijusias išmokas, kurias 
sumoka teikėjas arba trečioji šalis, kaip 
nurodyta Direktyvoje 2004/39/EB ir 
Direktyvoje 2002/39/EB.

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

kurią produkto teikėjas ir investicinio 
produkto pardavėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį. 
Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat 
investicinių produktų savybes, kurie sudaro 
sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių 
investicijų arba kitų produkto teikiamų 
galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje. Prieš priimdama 
deleguotuosius aktus, Komisija 
atitinkamai patikrina mažmeninį 
investuotoją, kad parinktų tinkamiausias 
mažmeniniams investuotojams priemones.

Or. en

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) principai, kurie turi būti naudojami 
aplinkos, socialiniams ir valdymo 
rezultatams, kaip nurodyta šio straipsnio 
2 dalies b punkto iii papunktyje, taip pat 
„lažybų objekto“ ir „investicijų“ 
atskyrimas. 

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija jau atliko didelį 
darbą su pagrindiniu investuotojų informacijos dokumentu kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamus vertybinius popierius subjektams (KIPVPS) ir jau surinko informaciją 
apie pirkėjų poreikius. Mažmeninių investicinių produktų paketų PID turėtų būti 
akivaizdžiai pagrįstas tuo darbu.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) aplinkybėmis, susijusiomis su pačiu 
produktu arba rinkos sąlygomis, kai 
mažmeninius investuotojus reikia 
informuoti apie patikslintą jų nupirkto 
investicinio produkto pagrindinės 
informacijos dokumentą.

Or. en

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą jiems 
pateikia likus pakankamai laiko iki 
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo. Jei klientui 
rekomenduojama investuoti, 
neatidėliojant turi būti pateiktas 
pagrindinės informacijos dokumentas.

Or. en

Pagrindimas

Patarimai ir rekomendacijos negali būti duodami nesiremiant PID ir jo nepateikiant. 
Sprendimai investuoti priimami pirmomis akimirkomis po rekomendacijos. Jei tuo pat 
metu nepateikiamas PID, rekomendacijos veiksmingumas smarkiai sumažėja.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en



PE502.113v01-00 28/48 PR\922803LT.doc

LT

Pagrindimas

Dėl šios išimties atsirastų reikšminga PID reglamento spraga. PID būtinas informacija 
pagrįstam investavimo sprendimui priimti, todėl turi būti neįmanoma investuoti, 
neturėjus prieš tai galimybės jį perskaityti. Antraip banko pardavėjas galėtų susisiekti su 
klientu telefonu, rekomenduoti produktą ir priimti investavimo užsakymą prieš klientui 
gaunant galimybę perskaityti PID.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jei PID atnaujintas, turėtų būti laikoma, kad PID pirmųjų nuostatų tolesniems 
sandoriams nepakanka.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Mažmeninis investuotojas 
pasirašydamas arba elektroniniu parašu 
patvirtina, kad atsižvelgė į pagrindinės 
informacijos dokumento turinį.

Or. en
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Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
II skyriaus 13 a, 13 b, 13 c straipsniai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II SKYRIUS
SU PRODUKTAIS SUSIJUSIOS
INTERVENCINĖS PRIEMONĖS

13a straipsnis
Europos priežiūros institucijų 

intervencinės galios
1. Vadovaujantis Reglamento (ES) 
Nr. 11093/2010, Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010 arba Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 9 straipsnio 2 dalimi, EPI 
stebi investicinių produktų arba 
finansinių priemonių pateikimą į rinką, 
platinimą arba pardavimą Europos 
Sąjungoje. EPI kartu su 
kompetentingomis valdžios institucijomis 
gali tirti naujus investicinius produktus 
arba finansines priemones, prieš 
pateikiant juos rinkai, platinant arba 
parduodant Europos Sąjungoje.
2. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2012, 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 arba 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
9 straipsnio 5 dalį, EPI gali, jei yra 
pagrįstai įsitikinusi, kad įvykdytos šio 
Straipsnio 3 ir 4 sąlygos, laikinai 
uždrausti ir apriboti Sąjungoje 
investicinių produktų arba finansinių 
priemonių rinkodarą, platinimą arba 
pardavimą. 
Draudimas arba apribojimas taikomas 
EPI nustatytomis aplinkybėmis arba su 
jos nustatytomis išimtimis.
3. EPI priima sprendimą pagal 2 dalį tik 
tuo atveju, jei tenkinamos visos šios 
sąlygos:
a) siūlomais veiksmais siekiama pašalinti 
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investuotojų apsaugai arba tvarkingam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui 
arba visos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumui Sąjungoje iškilusią didelę 
grėsmę;
b) Sąjungos teisės aktuose nustatytais ir 
atitinkamam investiciniam produktui, 
finansinei priemonei ar veiklai taikytinais 
reguliavimo reikalavimais nepašalinama 
ši grėsmė;
c) kompetentinga (-os) institucija (-os) 
nesiėmė veiksmų šiai grėsmei pašalinti 
arba veiksmai, kurių imtasi, buvo 
nepakankamai veiksmingi.
Jei tenkinamos pirmoje pastraipoje 
išdėstytos sąlygos, EPI gali 
vadovaudamasi atsargumo principu 
nustatyti 2 dalyje nurodytą draudimą arba 
apribojimą prieš investicinio produkto ar 
finansinės priemonės pateikimą į rinką 
arba pardavimą klientams.
4. Imdamasi šiame straipsnyje numatytų 
veiksmų, EPI atsižvelgia į tai:
a) ar šių veiksmų neigiamas poveikis 
finansų rinkų veiksmingumui ir 
investuotojams ne didesnis už tų veiksmų 
naudą; taip pat
b) ar šiais veiksmais nebus sukurtos 
palankios sąlygos reguliaciniam 
arbitražui.
Jeigu kompetentinga (-os) institucija (-os) 
įgyvendino 13 b straipsnyje numatytą 
priemonę, EPI gali imtis bet kokių 
2 dalyje nurodytų priemonių, 
nepaskelbusi 13 c straipsnyje numatytos 
nuomonės.
5. Prieš priimdama sprendimą imtis šiame 
straipsnyje numatytų veiksmų, EPI 
informuoja kompetentingas institucijas 
apie siūlomą veiksmą.
6. Prieš priimdama sprendimą pagal 
2 dalį EPI iš anksto praneša apie savo 
ketinimą uždrausti arba apriboti 
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investicinio produkto arba finansinės 
priemonės naudojimą, kol per nustatytą 
laikotarpį nebus atlikti tam tikri šio 
investicinio produkto arba finansinės 
priemonės savybių pakeitimai.
7. Kiekviena EPI skelbia pranešimą apie 
sprendimą imtis šiame straipsnyje 
numatytų veiksmų savo interneto 
svetainėje. Pranešime pateikiama išsami 
informacija apie draudimą ar apribojimą 
ir nurodomas laikas, kada, paskelbus 
pranešimą, šios priemonės įsigalios. 
Draudimas ir apribojimas taikomi tik 
veiksmams, kurių imtasi priemonėms 
įsigaliojus.
8. Atitinkama EPI periodiškai, bet ne 
rečiau kaip kartą per tris mėnesius 
persvarsto pagal 2 dalį nuostatas pradėtą 
taikyti draudimą ar apribojimą. Jeigu 
praėjus tam trijų mėnesių laikotarpiui šis 
draudimas ar apribojimas 
neatnaujinamas, jo galiojimo laikas 
baigiasi.
9. Veiksmai, kuriuos EPI įgyvendina 
vadovaudamasi šiuo straipsniu, turi 
viršesnę galią, nei veiksmai, kurių 
anksčiau ėmėsi kompetentinga institucija.
10. Komisija deleguotaisiais aktais pagal
23 straipsnį priima priemones, kuriomis 
nustatomi kriterijai ir veiksniai, į kuriuos 
EPI turi atsižvelgti vertindama 
investuotojų apsaugai ar tvarkingam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui ir 
visos Sąjungos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui kylančias grėsmes, 
nurodytas 2 dalies a punkte. Tokiais 
deleguotaisiais aktais užtikrinama, kad 
EPI gali veikti, pagal poreikį, 
vadovaudamosi atsargumo principu, ir 
kad prieš imdamosi veiksmų jos neturi 
laukti, kol investicinis produktas arba 
finansinė priemonė bus pateikta rinkai, 
platinama arba parduodama, ar vykdoma 
panaši veikla arba praktika.

13b straipsnis
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Su produktais susijusios kompetentingų 
institucijų taikomos intervencinės 

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

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

Or. en

Pagrindimas

EBI ir EDDPI intervencijos galios turi būti nuosekliai suderintos su EVPRI 
intervencijos galiomis, kaip šiuo metu yra sutarta pagal pasiūlymą dėl reglamento 
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(COM(2011) 0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) (MIFIR)).

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
II a skyriaus 13 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13d straipsnis
Pagrindinės informacijos dokumento 

patvirtinimas kompetentingose 
institucijose

1. Investicinių produktų teikėjai ir 
investicinių produktų pardavėjai 
perduoda pagrindinės informacijos 
dokumentą kompetentingai valstybės 
narės, kurioje investicinis produktas 
pateikiamas rinkai, platinamas arba 
parduodamas, institucijai.
2. Kompetentinga valdžios institucija 
įsitikina, kad pagrindinės informacijos 
dokumento turinys atitinka šio 
Reglamento II skyriaus nuostatas prieš šį 
investicinį produktą pateikiant rinkai, 
platinant arba parduodant.

Or. en

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;

procedūros pabaigoje priimami sprendimai, 
kurie gali būti privalomi investicinių 
produktų teikėjui ir investicinių produktų 
pardavėjui;

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis straipsnis taikomas šiems 
pažeidimams:

Išbraukta.

a) pagrindinės informacijos dokumentas 
neatitinka 6 straipsnio 1–3 dalių ir 
7 straipsnio;
b) pagrindinės informacijos dokumente 
nepateikta 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nustatyta informacija arba to dokumento 
pateikimas neatitinka 8 straipsnio 
4 dalies;
c) rinkodaros pranešime yra su 
investiciniu produktu susijusios 
informacijos, prieštaraujančios 
pagrindinės informacijos dokumente 
pateiktai informacijai, taip pažeidžiant 
9 straipsnį;
d) pagrindinės informacijos dokumentas 
nėra peržiūrėtas ir patikslintas pagal 
10 straipsnį;
e) pagrindinės informacijos dokumentas 
nepateiktas likus pakankamai laiko pagal 
12 straipsnio 1 dalį;
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f) pagrindinės informacijos dokumentas 
nepateiktas nemokamai pagal 
13 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo nurodyti pažeidimų sąrašą, kuriam galiotų siūlomas 18 straipsnis: šis 
straipsnis turi būti taikomas bet kokiems šio reglamento nuostatų pažeidimams.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų 
įgaliojimus taikyti bent šias 
administracines priemones ir sankcijas:

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų 
įgaliojimus taikyti bent šias 
administracines sankcijas ir kitas 
priemones:

Or. en

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) juridiniam asmeniui –administracinę 
sankciją, sudarančią iki 10 proc. visos 
metinės to juridinio asmens apyvartos 
ankstesniais veiklos metais, kuri 
patronuojamajai įmonei laikoma bendra 
metine apyvarta, nurodyta pagrindinės 
patronuojančiosios įmonės praėjusių 
veiklos metų konsoliduotojoje finansinėje 
ataskaitoje;

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad būtų suderintas administracinių piniginių sankcijų skyrimas su 
kitais Europos Sąjungos teisės aktais, ypač su siūloma FPRD arba siūloma UCITS V 
direktyva.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) fiziniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių 
oficiali valiuta nėra euras, – atitinkamą 
sumą nacionaline valiuta šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad būtų suderintas administracinių piniginių sankcijų skyrimas su 
kitais Europos Sąjungos teisės aktais, ypač su siūloma FPRD arba siūloma UCITS V 
direktyva.

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) kompensacija mažmeniniams 
investuotojams.

Or. en

Pagrindimas

Skirdamos administracines priemones ir sankcijas, kompetentingos institucijos gali 
atsižvelgti į tai, kad yra mažmeniniam investuotojui palanki kompensavimo procedūra.

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija, visuomenei 
atskleisdama informaciją apie 
administracines priemones ir sankcijas, 

1. Kompetentinga institucija, visuomenei 
atskleisdama informaciją apie 
administracines sankcijas ir kitas 
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vienu metu apie tas administracines 
priemones ir sankcijas praneša EBI, EDPPI 
ir EVPRI.

priemones, vienu metu apie tas 
administracines sankcijas ir kitas 
priemones praneša EBI, EDPPI ir EVPRI.

Or. en

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Informacija apie sankcijas ir kitas
priemones, pritaikytas už 19 straipsnio 
1 dalyje nurodytus pažeidimus, visuomenei 
atskleidžiama nedelsiant, nurodant bent 
informaciją apie šio reglamento pažeidimo 
tipą bei pobūdį, taip pat už pažeidimą 
atsakingų asmenų tapatybę.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pašalinti informacijos apie sankcijas skelbimo išimtis. 19 straipsnio 1 dalyje 
minimi pažeidimai nėra tokie, kad jų paskelbimas galėtų sukelti didelį pavojų finansų 
rinkoms. Kol nebus viešinami nubaustų emitentų arba tarpininkų vardai, niekaip nebus 
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atgrasyta nuo neteisėtos veiklos ir visada bus naudinga vykdyti pažeidimus. 

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pašalinti informacijos apie sankcijas skelbimo išimtis. 19 straipsnio 1 dalyje 
minimi pažeidimai nėra tokie, kad jų paskelbimas galėtų sukelti didelį pavojų finansų 
rinkoms. Kol nebus viešinami nubaustų emitentų arba tarpininkų vardai, niekaip nebus 
atgrasyta nuo neteisėtos veiklos ir visada bus naudinga vykdyti pažeidimus. 

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas ir Taryba gali bet 
kada atšaukti 8 straipsnio 5 dalyje, 
10 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 
4 dalyje nurodytų įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytas įgaliojimų 
priimti deleguotuosius aktus suteikimas. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 8 straipsnio 
5 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje, 
12 straipsnio 4 dalyje, 
13a straipsnio10 dalyje ir 13b straipsnio 
9 dalyje nurodytų įgaliojimų delegavimą. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytas įgaliojimų 
priimti deleguotuosius aktus suteikimas. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Or. en

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Pagal 8 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 
2 dalį, 12 straipsnio 4 dalį, 13a straipsnio 
10 dalį ir 13b straipsnio 9 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie 
jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [2 
mėnesiams].
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Or. en

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Keliose valstybėse narėse dėl nacionalinių nuostatų ir KIPVPS direktyvos valdymo 
įmonės privalo pateikti PID ir ne KIPVPS. Todėl šiems produktams taikoma tokio pat 
lygio investuotojų apsauga kaip ir KIPVPS. Taigi, MIPP reglamentas turėtų būti 
taikomas pasibaigus 3 metų laikotarpiui.

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. AIFV, pagal Direktyvos 2011/61/ES 
4 straipsnio 1 dalies b punkto apibrėžtį, ir 
AIF vienetų pardavėjams, pagal tos 
Direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punkto 
apibrėžtį, netaikomi šio Reglamento 
įpareigojimai, kol vadovaudamiesi 
nacionaline teise pagal Direktyvos 
2009/65/EB 78 straipsnį arba atitinkamas 
nacionalinės teisės nuostatas jie teikia 
pagrindinį investuotojų informacijos 
dokumentą. 
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_______
*OL: prašome įrašyti datą „treji metai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos“.

Or. en

Pagrindimas

Keliose valstybėse narėse dėl nacionalinių nuostatų ir KIPVPS direktyvos valdymo 
įmonės privalo pateikti PID ir ne KIPVPS. Todėl šiems produktams taikoma tokio pat 
lygio investuotojų apsauga kaip ir KIPVPS. Taigi, MIPP reglamentas turėtų būti 
taikomas po 3 metų laikotarpio.

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šį 
reglamentą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių taikymas deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkoje. Kiek tai 
susiję su finansiniais produktais, kuriems 
galioja Direktyvos 2003/71/EB nuostatos, 
atliekant peržiūrą įvertinama, ar turi būti 
nebetaikomas reikalavimas dėl prospekto 
santraukos. Atliekant peržiūrą 
apsvarstomas ir galimas šio reglamento 
taikymas kitiems finansiniams produktams.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja palankiai vertina iki šiol Komisijos atliktą darbą, kuris buvo pradėtas po 
2007 m. gegužės mėn. ECOFIN tarybos prašymo išnagrinėti ES teisės aktų, taikomų 
skirtingų tipų mažmeniniams investiciniams produktams, nuoseklumą. 2009 m. 
balandžio mėn. komunikate dėl mažmeninių investicinių produktų paketų (MIPP), 
Komisija pažymėjo dvi tolesnio darbo sritis: pardavimui galiojančios taisyklės ir 
informacijos apie produktą atskleidimo taisyklės. Esamas pasiūlymas pagrįstas 
ankstesniu darbu dėl informacijos apie produktą atskleidimą, bet sudaro dalį platesnio 
teisės aktų rinkinio, skirto atkurti vartotojų pasitikėjimą finansų rinkomis, remiantis 
visapusišku Draudimo tarpininkavimo direktyvos (DTD) persvarstymu, kad būtų 
užtikrinta didelė klientų, perkančių draudimo produktus, apsauga ir sustiprinta KIPVPS 
depozitoriumo funkcija. Šiame reglamente siūlomos informacijos apie produktus 
atskleidimo priemonės pirmiausia papildys investuotojų apsaugos priemones, susijusias 
su konsultacijomis dėl investavimo ir pardavimo paslaugomis, kaip apibrėžta FPRD ir 
MIFIR. Persvarstant Draudimo tarpininkavimo direktyvą konkrečiai siekiama tobulinti 
investicinių draudimo produktų pardavimo taisykles.

Vis dėlto pranešėja norėtų primygtinai atkreipti dėmesį į tam tikras papildomas rūpestį 
keliančias sritis, susijusias su esamu Komisijos pasiūlymu dėl reglamento: pagrindinis 
PID tikslas turėtų būti ne padėti teikėjams parduoti savo produktus, bet informuoti 
mažmeninius investuotojus ir padėti jiems priimti tinkamą investavimo sprendimą.
1) Taikymo sritis.

Šis Reglamentas neturėtų būti taikomas vien tik investiciniams paketams arba 
investicijoms su (iš dalies) nežinoma grąža. Kartu su visais be išimties taupymo ir 
investicijų produktais klientams turėtų būti teikiamas pagrindinės informacijos 
dokumentas (PID). Tai yra būtina sąlyga, kad klientai įprastų visada peržiūrėti PID, 
nesvarbu, kokie taupymo ar investicijų produktai jiems siūlomi. Ypač svarbu, kad 
Reglamentas apimtų akcijas, palūkanų norma pagrįstus taupymo produktus, įskaitant 
vyriausybės obligacijas, terminuotąsias bankų sąskaitas ir gyvybės draudimą. Tai būtina, 
nes antraip kyla pavojus, kad PID būtų palankesnis sudėtingesniems produktams, o tai 
būtų „nenumatytas“ šio dokumento atsiradimo padarinys. Kaip savo nuomonėje apie šį 
reglamentą teigė ECB: „turi būti užtikrintos vienodos sąlygos skirtingų tipų investiciniams 
produktams, kad būtų išvengta reguliacinio arbitražo tų investicinių produktų, kurie neįtraukti į 
siūlomą reglamentą, pvz., nekompleksinių finansinių priemonių, sąskaita“.

2) Apmokestinimas.

Teikėjo informacija turėtų būti papildyta platintojo pateikta informacija. Norint palyginti 
vieną investicinį produktą su kitais, būtina nurodyti investiciniam produktui taikomą 
apmokestinimo tvarką. Be to, dėl skirtingų platintojų gali skirtis su investicijomis 
susijusios išlaidos. Nepateikus papildomos informacijos (apmokestinimo tvarkos, išlaidų 
ir atlyginimo), PID pagrįstas pasirinkimas nėra informacija pagrįstas sprendimas ir 
vartotojas negali palyginti ir pasirinkti jam tinkamo produkto. Informacija turi būti kuo 
įvairiapusiškesnė ir neužimti daugiau kaip ketvirčio dokumento. 
3) Rizikos rodiklis:
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Įvairių veiksnių analize (pvz., sandorio šalies rizika) pagrįsti orientaciniai būsimos 
veiklos rezultatų scenarijai būtų tinkamesni nei rizikos rodiklis, pagrįstas ankstesnės 
veiklos rezultatų istorija. Vis dėlto mažmeninis investuotojas turėtų žinoti, kad pagal 
tokį veiklos rezultatų scenarijų gali būti neperteikiama bet kokia kita rizika.

4) Informacija investuotojams apie finansavimo paskirtį:
Priimdamas investicinį sprendimą mažmeninis investuotojas būtinai turi žinoti apie 
investicinio produkto poveikį aplinkosaugos, socialinių ir valdymo kriterijų atžvilgiu.
5) Sąsajos su kitais reglamentais:

Pageidautina, kad pagal esamą pasiūlymą reikalaujamas dokumentas būtų kuo labiau 
suderintas su Pagrindinės investuotojo informacijos dokumentu (PIID) KIPVPS 
direktyvoje. Pranešėja nesiūlo pašalinti KIPVPS produktų atitikties naujiems 
reikalavimams išimties, ji siūlo sutrumpinti šios išimties laikotarpį (nuo penkerių iki 
trejų metų) ir primygtinai siūlo, kad rengiant techninius reguliavimo standartus būtų 
atsižvelgta į jau nuveiktą darbą KIPVPS atžvilgiu. Pranešėja mano, kad galiausiai 
reikėtų svarstyti, ar nevertėtų aiškiau suformuluoti PID ir reikalavimų pagal Prospekto ir 
„Mokumas II“ teisės aktus. Tačiau ji nesiūlo keisti esamo pasiūlymo 3 straipsnio, pagal 
kurį šie reikalavimai toliau būtų taikomi lygiagrečiai.
Reikėtų pažymėti, kad produktų, kuriems taikoma ši direktyva, platinimui įtakos gali 
turėti daug kitų teisės aktų. Pridedamoje diagramoje nurodytos kelios tokios sąsajos. 
Tačiau net ir ši diagrama visko neapima: pvz., tais atvejais, kai mažmeniniams 
investuotojams siūlomi pirkti alternatyvūs investavimo fondai pagal AIFVD (Direktyva 
2011/61/ES), galioja reikalavimas dėl PID.

6) Atsakomybės sistema ir sankcijos:
Reikėtų sustiprinti EPI įgaliojimus. Be to, būtina pašalinti informacijos apie sankcijas 
skelbimo išimtis. Šio reglamento reikalavimų pažeidimai nėra tokie, kad jų paskelbimas 
galėtų sukelti didelį pavojų finansų rinkoms. Kol nebus viešinami nubaustų emitentų 
arba tarpininkų vardai, nebus pakankamai atgrasyta nuo neteisėtos veiklos ir bus 
naudinga vykdyti pažeidimus.  Bet kokiam reglamento pažeidimui turėtų būti taikomos 
sankcijos, nėra poreikio teikti išsamų tokių pažeidimų sąrašą. Galiausiai, priimant 
sprendimą dėl sankcijų, reikėtų atsižvelgti į tai, kad yra investuotojų kompensacijų 
sistemos.
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DTD peržiūros pasiūlyme
Pateiktas FPRD pavyzdžio 

verslo taisyklės
draudiminiams MIPP

Pensijos
(IORP direktyva)

DTD
Pasiūlymu peržiūrėti siekiama 

padidinti visų draudimo produktų 
įprastos pardavimo praktikos 

skaidrumą

FPRD
FPRD apima investicinių produktų pardavimo taisykles.

Siūlomoje naujoje 26 konst. dalyje ir 1 str. 3 dalyje leidžiama
suprasti apie šiuo metu FPRD nereglamentuojamų MIPP įtraukimą, 
bet NB I priedo C dalis nepapildyta (pvz. struktūrizuotais indėliais)

MAD
reglamentuotų tam tikrus

MIPP, pvz. KIPVPS, 
kaip ETF

KIPVPS
KIPVPS teisės aktai reglamentuoja reikalavimus 

produktams ir pardavimo tvarką. 
KIPVPS V pasiūlymas pateiktas kartu su MIPP

pasiūlymu, bet apima kitus klausimus (depozitoriumas, 
atlyginimas, sankcijos). KIPVPS VI

tikimasi 2013 m.

MIPP
MIPP pasiūlyme apibrėžta MIPP aprėptis 
ir nuostatos dėl informacijos atskleidimo 

prieš pardavimą dokumento (PID)

FPRD reglamentuotų verslo elgesį
ir platinimo taisykles ne draudimo MIPP,

pvz., struktūrizuotiems indėliams
ir KIPVPS

KIPVPS patenka į MIPP apibrėžtį.
KIPVPS PIID yra pavyzdys MIPP

PID. KIPVPS 5 m. atleidžiami nuo PID

Pensijų fondai į FPRD nepatenka. 
Teisės į pensiją nėra
finansinės priemonės.

KIPVPS pagal FPRD yra finansinės priem
onės,

bet KIPVPS netaikom
a vadovam

s. Reikia taikyti
FPRD taisykles tiesioginiam

 KIPVPS pardavim
ui,

kad būtų vienodas taisyklių sąvadas M
IPP

MIPP pasiūlymas apima 3 pakopos
pensijų produktus, bet neapima 
profesinio pensijų modelio

Mokumas II
(S2): 185 str. yra 
PIID tipo reikalavimai
gyvybės draudimui

PD
Prospekto direktyva
reglamentuotų tam 

tikrus MIPP

PID paipildomi 
PD reikalavimai

Tekstai

Nuorodos

◄Draudimas Vertybiniai popieriai►

DGS/ICS
klausimas dėl pvz. 

struktūrizuotų indėlių
draudimo pagal IGS

Šaltinis: ECON sekretoriatas


