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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu 
produktu pamatinformācijas dokumentiem
(COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2012)0352),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 
114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C7-0179/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 14. novembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 
atzinumus (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kad privātie ieguldītāji apsver iespēju 
veikt ieguldījumu, tiem arvien vairāk tiek 
piedāvāts plašs dažādu ieguldījumu 

(1) Kad privātie ieguldītāji apsver iespēju 
veikt ieguldījumu, tiem arvien vairāk tiek 
piedāvāts plašs dažādu ieguldījumu 

                                               
1 OV C (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
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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.

produktu 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 
ieguldījumu produktiem nav bijusi 
koordinēta, un tā bieži nepalīdz 
ieguldītajiem salīdzināt dažādus produktus 
vai saprast to iezīmes, vai uzlabot 
ieguldītāju izglītību 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. 2
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 

(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 privātus produktus, tostarp 
aktīvus, kas ir tiešā turējumā, piemēram, 
uzņēmumu akcijas vai valsts obligācijas.
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 
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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.

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. 3
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) 

(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 
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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.

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. 4
Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Lai viestu skaidrību par saistību starp 
pienākumiem, kas paredzēti šajā regulā, un 
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 
2001/343/EK grozījumiem, un Direktīvā 
2009/138/EK, ir jāparedz, ka šīs direktīvas 
papildina šo regulu.

Or. en
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Grozījums Nr. 5
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 
izveidotājam un personai, kas pārdod 
ieguldījumu produktu, 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 
tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 6
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 

(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 
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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.

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 profilu un nodokļu 
režīmu, 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. 7
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 

(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 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. Izstrādājot minēto 
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formātu, būtu jāņem vērā šie produkti. formātu, būtu jāņem vērā šie produkti.

Or. en

Grozījums Nr. 8
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 
jautājumi, un, ja jā, kādā veidā.

(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 
jautājumi, un, ja jā, kādā veidā. Ir arī 
vēlams atklāt, vai produkts ir ieguldījums, 
kas definēts kā tāds, ar ko finansē 
uzņēmumus vai projektus, vai finanšu 
likmes, kas definētas kā nulles summas 
spēle, ar ko nefinansē uzņēmumu vai 
projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pamatinformācijas dokumentam (14) Pamatinformācijas dokumentam 
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vajadzētu būt skaidri atšķiramam no 
jebkādiem reklāmas paziņojumiem. Tā 
nozīmi nedrīkstētu mazināt ar minētajiem 
citiem dokumentiem.

vajadzētu būt skaidri atšķiramam un 
nodalītam no jebkādiem reklāmas 
paziņojumiem. Tā nozīmi nedrīkstētu 
mazināt ar minētajiem citiem 
dokumentiem. Privātajam ieguldītājam 
būtu jānorāda, ka viņš ir iepazinies ar 
pamatinformācijas dokumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 10
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 un personām, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, 
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

Pamatojums

Starpniekiem būtu jābūt pienākumam sniegt informāciju, piemēram, par reālajām 
izmaksām, atlīdzību un ieguldījuma produktam piemērojamiem nodokļiem. Visai 
informācijai, kas nepieciešama, lai pieņemtu pamatotu lēmumu par ieguldīšanu 
produktā, jābūt iekļautai vienā dokumentā.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pamatinformācijas dokumenti veido (16) Pamatinformācijas dokumenti veido 
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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.

pamatu privāto ieguldītāju lēmumiem par 
ieguldījumiem. Šā iemesla dēļ ieguldījumu 
produktu izveidotājiem un personām, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Eiropas un valstu uzraudzības 
iestāžu pilnvaru un kompetenču 
palielinājums būtu jāatbalsta ar 
pietiekamiem personāla resursiem un 
pienācīgiem finanšu līdzekļiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Komisijai būtu jāpieņem tādi 
regulatīvo tehnisko standartu projekti par 
metodi, kas ir pamatā riska un ienesīguma 
aprakstam, un par izmaksu aprēķinu, kurus 
saskaņā ar 8. pantu izstrādājušas Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI), 
Eiropas Banku iestāde (EBI) un Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde 
(EAAPI), un tie jāpieņem ar deleģētajiem 
aktiem atbilstīgi Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantam un saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, 1094/2010 
un 1095/2010 attiecīgi 10. līdz 14. pantu.

(26) Komisijai būtu jāpieņem tādi 
regulatīvo tehnisko standartu projekti par 
metodi, kas ir pamatā riska un ienesīguma 
aprakstam, un par izmaksu aprēķinu un 
vides aizsardzības, sociāliem un 
pārvaldības kritērijiem, kurus saskaņā ar 
8. pantu izstrādājušas Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestāde (EVTI), Eiropas Banku 
iestāde (EBI) un Eiropas Apdrošināšanas 
un aroda pensiju iestāde (EAAPI), un tie 
jāpieņem ar deleģētajiem aktiem atbilstīgi 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantam un saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1093/2010, 1094/2010 un 1095/2010 
attiecīgi 10. līdz 14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 14
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 
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 

(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 aizsardzību, 
izglītību finanšu jomā un 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, 
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Parlamentam un Padomei, vajadzības 
gadījumā kopā ar tiesību aktu 
priekšlikumiem.

Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības 
gadījumā kopā ar tiesību aktu 
priekšlikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
1. pants

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 personām, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, formātu un saturu 
un vienoti noteikumi par šā dokumenta 
nodrošināšanu privātiem ieguldītājiem.

Or. en

Pamatojums

Starpniekiem būtu jābūt pienākumam sniegt informāciju, piemēram, par reālajām 
izmaksām, atlīdzību un ieguldījuma produktam piemērojamiem nodokļiem. Visai 
informācijai, kas nepieciešama, lai pieņemtu pamatotu lēmumu par ieguldīšanu 
produktā, jābūt iekļautai vienā dokumentā.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) citi vērtspapīri, kas neietver atvasinātu 
instrumentu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

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

(ba) „persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktus” ir persona, kas reklamē, 
izplata un pārdod ieguldījumu produktus 
privātajam ieguldītājam, izplatītājam vai 
citai personai, kura rīkojas kā starpnieks 
privātā ieguldītāja ieguldījumam;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
5. pants

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. 
Pamatinformācijas dokumentu attiecīgā 
gadījumā aizpilda persona, kas pārdod 
ieguldījumu produktu.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Produkta apstiprināšanas process

Pirms pamatinformācijas dokumenta 
sagatavošanas saskaņā ar 5. pantu 
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produkta izveidotājs novērtē ieguldījuma 
produkta atbilstību privāto ieguldītāju 
interesēm, izveidojot dokumentētu 
produkta apstiprināšanas procesu.
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.
Produkta apstiprināšanas process 
nodrošina, ka jau pārdotie ieguldījuma 
produkti tiek regulāri pārskatīti, lai 
nodrošinātu, ka tie turpina atbilst privāto 
ieguldītāju interesēm. 
Produkta apstiprināšanas procesu 
pārskata reizi gadā. Ieguldījuma produkta 
izveidotājs vienmēr ir gatavs sniegt 
attiecīgajai kompetentajai iestādei 
atjaunotu un detalizētu aprakstu par 
produkta apstiprināšanas procesa 
raksturu un daļām.

Or. en

Grozījums Nr. 23
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 
kādu citu ierosinājumu ieguldīt.

Or. en
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Pamatojums

Pamatinformācijas dokumentā nevajadzētu iekļaut nekādu reklāmas informāciju vai 
ierosinājumu pirkt ieguldījumu, bet tas nav skaidri pateikts ierosinātajā regulā. Tā kā 
nav skaidrs, vai uz visiem pamatinformācijas dokumentiem pirms izplatīšanas attieksies 
iepriekšēja kompetentās iestādes piekrišana, šim noteikumam jābūt pēc iespējas 
precīzākam.

Grozījums Nr. 24
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. 25
Regulas priekšlikums
7. pants

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 
oficiālajās valodās vai vienā no 
oficiālajām valodām, ko izmanto 
dalībvalsts daļā, kur izplata ieguldījumu 
produktu, vai citā valodā, ko atzinušas par 
pieņemamu minētās dalībvalsts 
kompetentās iestādes, ja tas tiek izmantots 
dalībvalsts daļā, kurā tas tiek izplatīts, vai, 
ja tas ir uzrakstīts citā valodā, to tulko 
vienā no minētajām valodām.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais 7. pants var būt problemātisks, jo tā formulējuma dēļ privāto ieguldījumu 
var piedāvāt valodā, ko (labi) nesaprot patērētāji.
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Grozījums Nr. 26
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 vai vārds, uzvārds un 
galvenās mītnes adrese);

Or. en

Grozījums Nr. 27
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 
mērķis ir konkrēts rezultāts vides 
aizsardzībā, sociālajā jomā vai pārvaldībā, 
tostarp vai produkts ir ieguldījums vai 
likme, un, ja tas tā ir, norāde par 
plānotajiem rezultātiem un par to, kā tos 
plānots sasniegt; tikai tie produkti var tikt 
saukti par ieguldījumiem, kuru 
iegādāšanās dod tiešu vai netiešu 
ieguldījumu projekta vai uzņēmuma 
finansēšanā vai turpmākās finansēšanas 
izmaksu samazināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 28
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
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Or. en

Pamatojums

Skatīt grozīto 8. panta 2. punkta e) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 29
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 kādus riskus sistēma 
sedz un kādus nesedz;

Or. en

Pamatojums

Kompensācijas vai garantiju sistēmas sniegtā aizsardzība var būt dažādos veidos: 
ieguldītāju kompensācijas sistēma aizsargā patērētāju pret to, ka ieguldījumu uzņēmums 
var zaudēt instrumentu, bet neaizsargā pret finanšu zaudējumiem, ko rada pamatā esošo 
aktīvu nestabilitāte vai šo aktīvu emitentu maksātnespēja. Šai regulai jābūt precīzākai, 
lai izvairītos no noteikumu nepareizas piemērošanas.

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Orientējoši gaidāmo rezultātu scenāriji ir ļoti lietderīgs rīks, kas saprotamā veidā 
sniedz informāciju par risku un ieņēmumiem un ir labāks par riska rādītāju, kurš balstās 
uz agrāko rezultātu atainojumu.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(g) iedaļā „Kā produkts ir darbojies 
pagātnē?” – ieguldījumu produkta rezultāti 
pagātnē, ja tas ir svarīgi, ņemot vērā 
produkta raksturu un tā darbības ilgumu. 
Pagātnes rezultātus atklāj tikai kopā ar 
pienācīgu brīdinājumu par to, ka tie nav 
uzticams nākotnes rezultātu rādītājs. Ja 
ieguldījumu stratēģijā izmanto salīdzinošo 
novērtēšanu, salīdzinošos rezultātus 
publicēs kopā ar ieguldījuma produkta 
rezultātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Attiecīgā gadījumā persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, precizē 
šādu informāciju:
(i) ieguldījumu produktam piemērojamo 
nodokļu režīmu dalībvalstī, kurā tā aktīvi 
iesaka vai izplata attiecīgo ieguldījumu 
produktu, 
(ii) izmaksas saistībā ar ieguldījumu 
produktu, kad tā ir starpniece,
(iii) komisijas maksas, retrocesijas vai 
citus ieguvumus, kas saistīti ar darījumu, 
ko apmaksā produkta izveidotājs vai trešā 
persona, kā noteikts Direktīvā 2004/39/EK 
un Direktīvā 2002/39/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) principi, ko izmanto rezultātiem vides 
aizsardzības, sociālajā vai pārvaldības 
jomā, kā minēts šā panta 2. punkta 
b) apakšpunkta iii) punktā un nošķīrumu 
starp „likmi” un „ieguldījumu”.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Komisija un EVTI jau ir paveikušas daudz darba saistībā ar PVKIU 
ieguldītājiem sniedzamās pamatinformācijas dokumentu un ir jau savākušas informāciju 
par patērētāju vajadzībām. Līdz ar to šis paveiktais darbs būtu jāizmanto arī attiecībā 
uz standartizētu privāto ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem.

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) apstākļiem, kuri attiecas uz pašu 
produktu vai tirgu un kuros privātie 
ieguldītāji jāinformē par izlabotu 
pamatinformācijas dokumentu ieguldījumu 
produktam, ko tie nopirkuši.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 
informācijas izmantošana, ieguldījumu 
produkta izveidotājs vai persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, pierāda, 
ka pamatinformācijas dokuments ir 
izstrādāts saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 
8. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Būtu jāizvairās no padomiem vai ieteikumiem bez atsaukšanās uz pamatinformācijas 
dokumentu vai tā nodrošināšanas. Ieguldījumu lēmumi tiek pieņemti ļoti drīz pēc 
saņemta ieteikuma. Ja vienlaicīgi ar ieteikumu netiek nodrošināts pamatinformācijas 
dokuments, tā efektivitāte strauji samazināsies.

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Šī atkāpe radītu būtisku nepilnību pamatinformācijas dokumenta regulā. 
Pamatinformācijas dokuments ir svarīgs tam, lai pieņemtu apzinātu ieguldījuma 
lēmumu, un tādēļ nevajadzētu būt iespējai ieguldīt bez iespējas to izlasīt. Citādi banku 
pārstāvošais pārdevējs varētu telefoniski sazināties ar klientu, ieteikt produktu un 
saņemt ieguldījuma rīkojumu pirms tam, kad klientam ir bijusi iespēja izlasīt 
pamatinformācijas dokumentu.

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Ja pamatinformācijas dokuments ir atjaunināts, tā pirmais noteikums nebūtu jāuzskata 
par pietiekamu turpmākiem darījumiem.

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Privātais ieguldītājs ar rakstisku vai 
elektronisku parakstu apstiprina, ka viņš 
ir iepazinies ar pamatinformācijas 
dokumenta saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
II nodaļa – 13.a, 13.b un 13.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II.a NODAĻA
PRODUKTU INTERVENCE

13.a pants
EUI pilnvaras iejaukties

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

13.b pants
Kompetento iestāžu intervences attiecībā 

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



PE502.113v01-00 34/47 PR\922803LV.doc

LV

lai noteiktu kritērijus un faktorus, kas 
kompetentajām iestādēm jāņem vērā, 
nosakot, kad rodas draudi ieguldītāju 
aizsardzībai vai finanšu tirgu pareizai 
darbībai un integritātei, vai Savienības 
finanšu sistēmai kopumā vai tās daļai 
atbilstīgi šā panta 3. punkta 
a) apakšpunktam.

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

Or. en

Pamatojums

EBI un EAAPI intervences pilnvaras saskanīgi jāpielāgo EVTI intervences pilnvarām, 
par kurām pašreiz tiek spriests saistībā ar priekšlikumu regulai (COM(2011)0652 – C7-
0359/2011 – 2011/0296(COD) (FITD)).
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Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
IIa nodaļa – 13.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.d pants
Pamatinformācijas dokumenta atļauja, ko 

izsniedz kompetentās iestādes
1. Ieguldījumu produktu izveidotāji un 
personas, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, nosūta ieguldījumu produkta 
pamatinformācijas dokumentu tās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kur 
ieguldījumu produkts tiek reklamēts, 
izplatīts vai pārdots.
2. Kompetentā iestāde pirms ieguldījumu 
produkta reklamēšanas, izplatīšanas vai 
pārdošanas nodrošina pamatinformācijas 
dokumenta satura atbilstību šīs regulas II 
nodaļas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



PE502.113v01-00 36/47 PR\922803LV.doc

LV

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) procedūras rezultātā pieņem lēmumus, 
kas var būt saistoši ieguldījumu produkta 
izveidotājam un personai, kas pārdod 
ieguldījumu produktu.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šis pants attiecas uz šādiem 
pārkāpumiem:

svītrots

(a) pamatinformācijas dokuments 
neatbilst 6. panta 1. līdz 3. punktam un 
7. pantam;
(b) pamatinformācijas dokuments nesatur 
informāciju, kas noteikta 8. panta 1. un 
2. punktā, vai tas nav izklāstīts saskaņā ar 
8. panta 4. punktu;
(c) reklāmas paziņojumā ir iekļauta 
informācija par ieguldījumu produktu, 
kas ir pretrunā informācijai 
pamatinformācijas dokumentā, pārkāpjot 
9. pantu;
(d) pamatinformācijas dokuments netiek 
pārskatīts un labots saskaņā ar 10. pantu;
(e) pamatinformācijas dokuments nav 
nodrošināts laikus saskaņā ar 12. panta 
1. punktu;
(f) pamatinformācijas dokuments nav 
nodrošināts bez maksas saskaņā ar 
13. panta 1. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Nav pamata sagatavot sarakstu ar pārkāpumu gadījumiem, uz kuriem attieksies 
ierosinātais 18. pants: jebkura regulas noteikuma neievērošanas gadījumā ir jāpiemēro 
minētais pants.

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai kompetentās 
iestādes būtu pilnvarotas piemērot vismaz 
šādus administratīvos pasākumus un
sankcijas:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes ir pilnvarotas piemērot vismaz 
šādus administratīvos sodus un citus 
pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) juridiskas personas gadījumā —
administratīvais sods līdz 10 % no 
attiecīgās juridiskās personas kopējā gada 
apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā, kas 
filiāles gadījumā ir galvenā 
mātesuzņēmuma kopējais gada 
apgrozījums iepriekšējā finanšu gada 
konsolidētajā pārskatā;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi attiecībā uz administratīvajām soda sankcijām nodrošināt saskaņotību ar 
citiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ar ierosināto FITD un PVKIU V direktīvu.

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) privātpersonas gadījumā —
administratīvais sods līdz EUR 5 000 000, 
vai dalībvalstīs, kur euro nav oficiālā 
valūta, — atbilstošā vērtībā attiecīgās 
valsts valūtā šīs regulas spēkā stāšanās 
dienā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi attiecībā uz administratīvajām soda sankcijām nodrošināt saskaņotību ar 
citiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ar ierosināto FITD un PVKIU V direktīvu.

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) privāto ieguldītāju kompensāciju.

Or. en

Pamatojums

Kompetentās iestādes, piemērojot administratīvos pasākumus un sankcijas, var ņemt 
vērā pastāvošo kompensācijas procedūru par labu privātajiem ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja kompetentā iestāde ir publiskojusi 
informāciju par administratīvajiem 
pasākumiem un sankcijām, tā vienlaikus 
par šiem administratīvajiem pasākumiem 
un sankcijām ziņo arī EBI, EAAPI un 
EVTI.

1. Ja kompetentā iestāde ir publiskojusi 
informāciju par administratīvajiem sodiem
un citiem pasākumiem, tā vienlaikus par 
šiem administratīvajiem sodiem un citiem 
pasākumiem ziņo arī EBI, EAAPI un 
EVTI.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Sodus un citus pasākumus, kas piemēroti 
par 19. panta 1. punktā minētajiem 
pārkāpumiem, bez nepamatotas kavēšanās 
publisko, iekļaujot vismaz informāciju par 
šīs regulas pārkāpuma veidu un pārkāpuma 
izdarītāju identitāti.

Or. en

Pamatojums

Sankciju publiskošanas izņēmumi būtu jāsvītro. Priekšlikuma 19. panta 1. punktā 
minētie pārkāpumi nav tādi, ka to publiskošana varētu nopietni apdraudēt finanšu 
tirgus. Kamēr netiks minēti sodīto emitentu un starpnieku vārdi, nedarbosies atturošais 
efekts attiecībā uz nelikumīgām darbībām un pārkāpt noteikumus vienmēr būs izdevīgi.

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja publikācija varētu radīt 
neproporcionālus zaudējumus 
iesaistītajām personām, kompetentās 
iestādes publicē anonīmu informāciju par 

svītrots
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sankcijām vai pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Sankciju publiskošanas izņēmumi būtu jāsvītro. Priekšlikuma 19. panta 1. punktā 
minētie pārkāpumi nav tādi, ka to publiskošana varētu nopietni apdraudēt finanšu 
tirgus. Kamēr netiks minēti sodīto emitentu un starpnieku vārdi, nedarbosies atturošais 
efekts attiecībā uz nelikumīgām darbībām un pārkāpt noteikumus vienmēr būs izdevīgi.

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 8. panta 5. punktā, 10. panta 2. punktā 
un 12. panta 4. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu jebkurā brīdī var atsaukt 
Eiropas Parlaments vai Padome. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
brīdī var atsaukt 8. panta 5. punktā, 
10. panta 2. punktā, 12. panta 4. punktā, 
13.a panta 10. punktā un 13.b panta 
9. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
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tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas 
tajā norādīts. Tas neietekmē citus spēkā 
esošos deleģētos aktus.

stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Saskaņā ar 8. panta 5. punktu, 10. panta 
2. punktu, 12. panta 4. punktu, 13.a panta 
10. punktu un 13.b panta 9. punktu, 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja 2 mēnešu laikā pēc tā paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
[2 mēnešiem].

Or. en

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārvaldības sabiedrības un ieguldījumu 
sabiedrības, kas minētas Direktīvas 
2009/65/EK 2. panta 1. punktā un 
27. pantā, un personas, kas pārdod PVKIU 
sertifikātus, kā noteikts minētās direktīvas 
1. panta 2. punktā, ir atbrīvotas no šajā 

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

regulā minētajām saistībām līdz [OV: 
lūdzu, ievietojiet datumu trīs gadus pēc 
regulas stāšanās spēkā].

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs pārvaldības sabiedrībām saistībā ar PVKIU direktīvu valstu 
noteikumi paredz, ka pamatinformācijas dokuments ir jāsniedz arī uzņēmumiem, kas nav 
PVKIU. Tādējādi šiem produktiem ir tāds pats ieguldītāju aizsardzības līmenis, kāds ir 
PVKIU. Tādēļ standartizētu privāto ieguldījumu produktu regulas noteikums būtu 
jāpiemēro pēc trijiem gadiem.

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
24. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Alternatīvo ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki, kā noteikts Direktīvas 
2011/61/ES 4. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, un personas, kas pārdod 
alternatīvos ieguldījumu fondus, kā 
noteikts minētās direktīvas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, ir atbrīvoti no 
šīs regulas saistībām, kamēr tiek 
nodrošināts, ka viņi iesniedz ieguldītājiem 
paredzēto pamatinformācijas dokumentu 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas ir 
saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 
78. pantu, vai attiecīgiem valsts tiesību 
aktu noteikumiem. 
_______
* OV — lūgums ievietot datumu — trīs 
gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs pārvaldības sabiedrībām saistībā ar PVKIU direktīvu valstu 
noteikumi paredz, ka pamatinformācijas dokuments ir jāsniedz arī uzņēmumiem, kas nav 
PVKIU. Tādējādi šiem produktiem ir tāds pats ieguldītāju aizsardzības līmenis, kāds ir 
PVKIU. Tādēļ standartizētu privāto ieguldījumu produktu regulas noteikums būtu 
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jāpiemēro pēc trijiem gadiem.

Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Četru gadu laikā pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas Komisija veic šīs regulas 
pārskatīšanu. Pārskatīšanā iekļauj vispārēju 
pētījumu par šajā regulā minēto noteikumu 
praktisko piemērošanu, ņemot vērā 
izmaiņas privāto ieguldījumu tirgū. 
Attiecībā uz finanšu produktiem, uz 
kuriem attiecas Direktīva 2003/71/EK,
pārskatīšanā novērtē, vai būtu jāpārtrauc 
piemērot prasību par prospekta 
kopsavilkumu. Pārskatīšanā apsver arī šīs 
regulas darbības jomas iespējamu 
paplašināšanu, attiecinot to uz citiem 
finanšu produktiem.

Or. en

PASKAIDROJUMS

Referente atzinīgi vērtē darbu, ko līdz šim paveikusi Eiropas Komisija, kura uzklausīja 
2007. gada maija ECOFIN padomes prasību pārbaudīt to ES tiesību aktu saskaņotību, 
kurus piemēro dažādiem privāto ieguldījumu produktu veidiem. Komisija 2009. gada 
aprīļa paziņojumā par standartizētiem privāto ieguldījumu produktiem (PRIPs) norādīja 
uz divām turpmākā darba jomām: noteikumi, kas attiecas uz tirdzniecību, un noteikumi 
par produktu informāciju. Pašreizējais priekšlikums ir pēdējā laika darba pie produktu 
informācijas rezultāts, bet tas ir daļa no plašākas tiesību aktu paketes, kas paredzēta, lai 
atjaunotu patērētāju uzticību finanšu tirgiem, sākot ar apjomīgu apdrošināšanas 
starpniecības direktīvas (IMD) pārstrādāšanu, lai nodrošinātu, ka patērētāji gūst labumu 
no augsta līmeņa aizsardzības, kad viņi pērk apdrošināšanas produktus, un stiprinot 
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depozitārija funkciju attiecībā uz PVKIU. Produktu informācijas sniegšanas pasākumi, 
kas ierosināti šajā regulā, it īpaši papildina ieguldītāja aizsardzības pasākumus saistībā ar 
ieguldījumu informāciju un pārdošanas pakalpojumiem, kā noteikts FITD/FITR. 
Apdrošināšanas starpniecības direktīvas pārskatīšana konkrēti risinās pārdošanas 
noteikumu uzlabošanas jautājumus attiecībā uz ieguldījumu apdrošināšanas produktiem.

Tomēr referente vēlētos uzstāt uz to, ka ir vēl dažas problemātiskas jomas attiecībā uz šo 
Komisijas regulas priekšlikumu: pamatinformācijas dokumenta galvenajam uzdevumam 
nevajadzētu būt palīdzētu produktu izveidotājiem pārdot savus produktus, bet gan 
informēt privātos ieguldītājus un palīdzēt viņiem pieņemt pareizu ieguldījumu lēmumu.

1) Darbības joma
Šīs regulas darbības joma nebūtu jāierobežo ar „pakešveida” ieguldījumiem vai 
ieguldījumiem ar (daļēji) nezināmiem ieņēmumiem no ieguldījumiem. Visiem 
noguldījumiem vai ieguldījumu produktiem bez izņēmuma vajadzētu būt patērētājam 
pieejamam pamatinformācijas dokumentam. Tas ir pamatnosacījums, lai patērētājiem 
izstrādātos reflekss vienmēr iepazīties ar pamatinformācijas dokumentu neatkarīgi no tā, 
kādu noguldījuma vai ieguldījuma produktu viņiem piedāvā. Konkrētāk, darbības joma 
būtu jāattiecina arī uz tādiem produktiem kā akcijām, uz procentu likmēm bāzētiem 
uzkrājumu produktiem, tostarp valsts obligācijām, banku termiņu kontiem un dzīvības 
apdrošināšanu. Tas ir būtiski, jo citādi pastāv risks, ka pamatinformācijas dokuments 
nozīmētu labvēlīgāku situāciju kompleksākiem produktiem, kas būtu „neplānotas sekas” 
pēc tā ieviešanas. Saskaņā ar ECB atzinumu par šo regulas priekšlikumu būtu 
jānodrošina vienādi konkurences apstākļi dažādiem ieguldījumu produktu veidiem, lai 
izvairītos no regulējuma arbitrāžas uz to ieguldījumu produktu rēķina, uz kuriem 
neattiecas ierosinātā regula, piemēram, uz nekomplekso finanšu instrumentu rēķina.
2) Nodokļi

Produkta izveidotāja informācija jāpapildina izplatītājam. Vietējais nodokļu režīms, ko 
piemēro ieguldījumu produktam ir svarīga informācija, lai salīdzinātu vienu ieguldījumu 
produktu ar citiem. Turklāt ar ieguldījumu saistītie izdevumi var atšķirties dažādiem 
izplatītājiem. Bez šādas papildu informācijas (nodokļu režīms, izmaksas un atlīdzība) 
izvēle, ko izdara saskaņā ar pamatinformācijas dokumentu, nav apzināta izvēle, un 
patērētāji nevarēs salīdzināt un izvēlēties sev atbilstošāko produktu. Šai informācijai 
jābūt pēc iespējas apkopojošai un tai nevajadzētu aizņemt vairāk par ceturto daļu no 
dokumenta. 

3) Riska rādītājs:
Orientējoši gaidāmo rezultātu scenāriji, kas balstās uz daudzfaktoru analīzi (piemēram, 
darījumu partneru riski) ir labāki par riska rādītāju, kurš balstās uz agrāko rezultātu 
atainojumu. Taču privātajam ieguldītājam jāapzinās, ka rezultātu scenārijā netiek 
atspoguļoti nekādi citi riski.
4) Informācija ieguldītājiem par līdzekļu galamērķi

Informācija par ieguldījumu produkta ietekmi uz vides, sociālajiem un pārvaldības 
kritērijiem ir svarīgi elementi, kas jāapsver privātajam ieguldītājam, pieņemot lēmumu 
par ieguldījumu.
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5) Saikne ar citiem regulējumiem
Ir vēlams, lai šajā priekšlikumā pieprasītais dokuments būtu pēc iespējas pielāgots 
ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentam PVKIU direktīvā. Lai gan 
referente neierosina atcelt atbrīvojumu PVKIU produktiem no jauno prasību 
ievērošanas, tā ierosina saīsināt šī atbrīvojuma ilgumu (no pieciem uz trijiem gadiem) un 
uzstāj uz to, ka darbam pie regulatīviem tehniskajiem standartiem būtu jāatspoguļo jau 
paveiktais darbs saistībā ar PVKIU. Referente uzskata, ka ilgākā termiņā būtu jāizskata, 
vai nebūtu labāk jāformulē pamatinformācijas dokuments un prasības Prospektu un 
Maksātspējas II tiesību aktos. Referente tomēr neierosina grozīt priekšlikuma 3. pantu, 
kurā paralēli šīs prasības joprojām ir piemērojamas.

Būtu jānorāda, ka daudzi citi teksti varētu ietekmēt to produktu izplatīšanu, uz kuriem 
attiecas šī ierosinātā regula. Iekļautā shēma norāda uz dažām no šīm saiknēm. Taču pat 
tā nav pilnīga: piemēram, gadījumos, kad privātajiem ieguldītājiem tiek reklamēti 
alternatīvie ieguldījumu fondi saskaņā ar AIFP (Direktīva 2011/61/ES) 43. pantu, 
prasība par pamatinformācijas dokumentu būtu spēkā.
6) Atbildības režīms un sankcijas

Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) pilnvaras ir jāstiprina. Turklāt būtu jāsvītro sankciju 
publiskošanas izņēmumi. Šīs regulas prasību pārkāpumi nav tādi, ka to publiskošana 
varētu nopietni apdraudēt finanšu tirgus. Kamēr netiks minēti sodīto emitentu un 
starpnieku vārdi, atturošais efekts attiecībā uz nelikumīgām darbībām nebūs pietiekams 
un pārkāpt noteikumus vienmēr būs izdevīgi. Jebkuram regulas noteikumu pārkāpumam 
jāpiemēro sankcijas un nav vajadzīgs iekļaut pilnīgu sarakstu. Visbeidzot, lemjot par 
sankcijām, var ņemt vērā ieguldītāju kompensācijas sistēmas pastāvēšanu.
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IMD revision proposal
introduces MIFID-inspired 
conduct of business rules 
for insurance-based PRIPs

Pensions
(IORP Directive)

IMD
Proposal for revision aims to 

improve transparency in selling
practices for all insurance 

products

MIFID
MIFID covers sales rules for investment products.

Proposed new Recital 26, Art 1(3) imply extension to PRIPs
currently outside MIFID scope but NB Annex I(C) not 

extended (eg to structured deposits)

MAD
would cover some 
PRIPs eg UCITs

in the form of ETFs

UCITS
UCITs legislation governs product 

requirements as well as sales regime. 
UCITs V proposal made at same time as PRIPs
proposal but covers other issues (depositary, 

remuneration, sanctions). UCITS VI
expected in 2013

PRIPs
PRIPs proposal defines scope of 

PRIPs and lay down provisions for pre-sale 
disclosure document (“KID”)

MIFID would cover conduct of business 
+ distribution rules for non-insurance 

PRIPs eg structured deposits and UCITs

UCITs would fall in the definition of 
PRIPs.  UCITs KIID is model for PRIPS 
KID. UCITS exempt from KID for 5 yrs.

Pension funds excluded from 
scope of MIFID. Pension rights

are not financial instruments
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PRIPS proposal includes ‘3rd pillar’
pensions products in scope of PRIPs
but excludes occupational pensions

Solvency II
(S2): Article 185 contains 
a KIID-type requirement 

for life insurance

PD
(Prospectus Directive)

would cover some 
PRIPs

KID is additional
to PD requirements
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Texts

Links

◄Insurance              Securities►

DGS/ICS
Question of eg coverage of

structured deposits in 
scope of DGS

Source: ECON secretariat


