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Pakeitimas 26
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) būtina Sąjungos lygmeniu nustatyti 
vienodas skaidrumo taisykles, taikomas 
visiems investicinių produktų rinkos 
dalyviams, kad būtų išvengta skirtumų.
Siekiant užtikrinti, kad būtų vienodai 
nustatytas bendras pagrindinės 
informacijos dokumentų standartas siekiant 
suvienodinti šių dokumentų formatą ir 
turinį, yra būtinas reglamentas. Tiesiogiai 
taikomomis reglamento taisyklėmis turėtų 
būti užtikrinta, kad visiems investicinių 
produktų rinkos dalyviams būtų taikomi tie 
patys reikalavimai. Be to, taip būtų 
užtikrinta vienoda atskleidžiama 
informacija užkertant kelią nacionalinių 
reikalavimų skirtumams, kurių atsirastų 
direktyvą perkeliant į nacionalinę teisę.
Naudoti reglamentą tikslinga ir siekiant 
užtikrinti, kad visiems investicinius 
produktus parduodantiems subjektams 
būtų taikomi vienodi reikalavimai, susiję 
su pagrindinės informacijos dokumento 
pateikimu mažmeniniams investuotojams;

(4) būtina Sąjungos lygmeniu nustatyti 
vienodas skaidrumo taisykles, taikomas 
visiems investicinių produktų rinkos 
dalyviams, kad būtų išvengta skirtumų.
Siekiant užtikrinti, kad būtų vienodai 
nustatytas bendras pagrindinės 
informacijos dokumentų standartas siekiant 
suvienodinti šių dokumentų formatą ir 
turinį, yra būtinas reglamentas. Tiesiogiai 
taikomomis reglamento taisyklėmis turėtų 
būti užtikrinta, kad visiems investicinių 
produktų rinkos dalyviams būtų taikomi tie 
patys reikalavimai. Be to, taip būtų 
užtikrinta vienoda atskleidžiama 
informacija užkertant kelią nacionalinių 
reikalavimų skirtumams, kurių atsirastų 
direktyvą perkeliant į nacionalinę teisę.
Naudoti reglamentą tikslinga ir siekiant 
užtikrinti, kad visiems investicinių 
produktų klausimais konsultuojantiems ar 
juos parduodantiems subjektams būtų 
taikomi vienodi reikalavimai, susiję su 
pagrindinės informacijos dokumento 
pateikimu mažmeniniams investuotojams;

Or. en

Pakeitimas 27
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas (6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
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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 
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;

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 
investiciniai vienetai, gyvybės draudimo 
liudijimai su investiciniais elementais ir 
mažmeniniai struktūrizuoti produktai;

Or. de

Pakeitimas 28
Pier Antonio Panzeri

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 

Išbraukta.
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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, 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)12. 
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 29
Thomas Händel
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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, 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 (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 

(7) 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;
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apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;

Or. de

Pakeitimas 30
Thomas Händel

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 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 ir centrinėje interneto 
svetainėje, kurią turi sukurti ECB ir 
atitinkama nacionalinė priežiūros 
institucija;

Or. de

Pakeitimas 31
Mitro Repo
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant patenkinti mažmeninių 
investuotojų poreikius, būtina užtikrinti, 
kad informacija apie investicinius 
produktus būtų tiksli, teisinga, aiški ir 
neklaidinanti tų investuotojų požiūriu.
Todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti 
bendrus pagrindinės informacijos 
dokumento rengimo standartus siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų suprantamas 
mažmeniniams investuotojams. Turint 
omenyje, kad daugeliui mažmeninių 
investuotojų sunku suprasti specializuotą 
finansų terminiją, ypač daug dėmesio 
reikėtų skirti dokumento žodynui ir rašymo 
stiliui. Reikėtų nustatyti ir taisykles dėl jo 
rengimo kalbos. Be to, mažmeniniai 
investuotojai turėtų galėti suprasti 
pagrindinės informacijos dokumentą tokį, 
koks jis yra, neieškodami kitos 
informacijos;

(10) siekiant patenkinti mažmeninių 
investuotojų poreikius, būtina užtikrinti, 
kad informacija apie investicinius 
produktus būtų tiksli, teisinga, aiški ir 
neklaidinanti tų investuotojų požiūriu.
Todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti 
bendrus pagrindinės informacijos 
dokumento rengimo standartus siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų suprantamas 
mažmeniniams investuotojams. Turint 
omenyje, kad daugeliui mažmeninių 
investuotojų sunku suprasti specializuotą 
finansų terminiją, ypač daug dėmesio 
reikėtų skirti dokumento žodynui ir rašymo 
stiliui. Reikėtų nustatyti ir taisykles dėl jo 
rengimo kalbos. Be to, mažmeniniai 
investuotojai turėtų galėti suprasti 
pagrindinės informacijos dokumentą tokį, 
koks jis yra, neieškodami kitos 
informacijos; Siekiant, kad reglamentas 
būtų veiksmingas, reikėtų pabrėžti 
pagrindinės informacijos dokumento 
svarbą ir mažmeniniams investuotojams;

Or. fi

Pakeitimas 32
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant patenkinti mažmeninių 
investuotojų poreikius, būtina užtikrinti, 
kad informacija apie investicinius 
produktus būtų tiksli, teisinga, aiški ir 
neklaidinanti tų investuotojų požiūriu. 
Todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti 

(10) siekiant patenkinti mažmeninių 
investuotojų poreikius, būtina užtikrinti, 
kad informacija apie investicinius 
produktus būtų tiksli, teisinga, aiški ir 
neklaidinanti tų investuotojų požiūriu.
Todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti 
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bendrus pagrindinės informacijos 
dokumento rengimo standartus siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų suprantamas 
mažmeniniams investuotojams. Turint 
omenyje, kad daugeliui mažmeninių 
investuotojų sunku suprasti specializuotą 
finansų terminiją, ypač daug dėmesio 
reikėtų skirti dokumento žodynui ir rašymo 
stiliui. Reikėtų nustatyti ir taisykles dėl jo 
rengimo kalbos. Be to, mažmeniniai 
investuotojai turėtų galėti suprasti 
pagrindinės informacijos dokumentą tokį, 
koks jis yra, neieškodami kitos 
informacijos;

bendrus pagrindinės informacijos 
dokumento rengimo standartus siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų suprantamas 
mažmeniniams investuotojams. Turint 
omenyje, kad daugeliui mažmeninių 
investuotojų sunku suprasti specializuotą 
finansų terminiją, ypač daug dėmesio 
reikėtų skirti dokumento žodynui ir rašymo 
stiliui. Reikėtų nustatyti ir taisykles dėl jo 
rengimo kalbos. Be to, mažmeniniai 
investuotojai turėtų galėti suprasti 
pagrindinės informacijos dokumentą tokį, 
koks jis yra, neieškodami kitos 
informacijos; Vis dėlto tai neturėtų 
trukdyti pasinaudoti pagrindinės 
informacijos dokumente esančiomis 
nuorodomis į kitus dokumentus, kuriuose 
galima rasti papildomos informacijos, 
kuri galėtų būti naudinga kai kuriems 
mažmeniniams investuotojams;

Or. en

Pakeitimas 33
Mitro Repo

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 
informacijos dokumentą įtraukiama 
konkreti informacija ir šios informacijos 
pateikimas turėtų būti papildomai 

(12) pagrindinės informacijos dokumentas 
turėtų būti parengtas tokiu formatu, kuris 
sudarytų sąlygas mažmeniniams 
investuotojams iš tikrųjų palyginti 
skirtingus investicinius produktus prieš 
priimant sprendimą dėl investavimo, 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 informacijos dokumentą 
įtraukiama konkreti informacija ir šios 
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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;

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. fi

Pakeitimas 34
Cristian Silviu Buşoi

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 

(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, jei 
nustatomas priežastinis ryšys. Todėl 
reikėtų suvienodinti taisykles dėl 
investicinių produktų teikėjų atsakomybės;
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už šio reglamento pažeidimą, jei patiriama 
nuostolių dėl pagrindinės informacijos 
dokumento naudojimo;

Or. en

Pakeitimas 35
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kadangi apskritai mažmeniniai 
investuotojai nelabai išmano investicinių 
produktų teikėjų vidaus procedūras, reikėtų 
kitaip nustatyti prievolę įrodyti. Produktų 
teikėjas turėtų įrodyti, kad pagrindinės 
informacijos dokumentas yra parengtas 
laikantis šio reglamento. Tačiau 
mažmeninis investuotojas turėtų įrodyti, 
kad nuostolių patyrė naudodamasis 
pagrindinės informacijos dokumente 
pateikta informacija, nes šis dalykas 
priklauso tiesioginei privačiai 
mažmeninio investuotojo sferai;

(17) kadangi apskritai mažmeniniai 
investuotojai nelabai išmano investicinių 
produktų teikėjų vidaus procedūras, reikėtų 
kitaip nustatyti prievolę įrodyti. Produktų 
teikėjas turėtų įrodyti, kad pagrindinės 
informacijos dokumentas yra parengtas 
laikantis šio reglamento;

Or. de

Pakeitimas 36
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad mažmeninis investuotojas galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo, investicinius produktus 
parduodantys asmenys turėtų būti 
įpareigoti pagrindinės informacijos 
dokumentą pateikti likus pakankamai laiko 

(19) kad mažmeninis investuotojas galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo, investicinius produktus 
parduodantys asmenys turėtų būti 
įpareigoti pagrindinės informacijos 
dokumentą pateikti likus pakankamai laiko 
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iki sandorio sudarymo. Šis reikalavimas 
turėtų būti taikomas apskritai,
nepriklausomai nuo to, kur ar kaip sandoris 
sudaromas. Pardavėjai gali būti ir 
platintojai, ir patys investicinių produktų 
teikėjai, jei nusprendžia produktus parduoti 
tiesiogiai mažmeniniams investuotojams.
Siekiant užtikrinti būtiną lankstumą ir 
proporcingumą, turėtų būti įmanoma 
mažmeniniams investuotojams, 
norintiems sandorį sudaryti nuotolinio 
ryšio priemonėmis, pagrindinės 
informacijos dokumentą gauti po 
sandorio sudarymo. Net ir tokiu atveju 
pagrindinės informacijos dokumentas 
būtų naudingas investuotojui, pvz., kad 
būtų sudarytos sąlygos investuotojui 
palyginti nusipirktą produktą su 
produktu, apibūdintu pagrindinės 
informacijos dokumente. Šis reglamentas 
nepažeidžia Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2002/65/EB;

iki sandorio sudarymo. Šis reikalavimas 
turėtų būti taikomas nepriklausomai nuo to, 
kur ar kaip sandoris sudaromas. Pardavėjai 
gali būti ir platintojai, ir patys investicinių 
produktų teikėjai, jei nusprendžia 
produktus parduoti tiesiogiai 
mažmeniniams investuotojams. Šis 
reglamentas nepažeidžia Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/65/EB;

Or. de

Pakeitimas 37
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad mažmeninis investuotojas galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo, investicinius produktus
parduodantys asmenys turėtų būti 
įpareigoti pagrindinės informacijos 
dokumentą pateikti likus pakankamai laiko 
iki sandorio sudarymo. Šis reikalavimas 
turėtų būti taikomas apskritai, 
nepriklausomai nuo to, kur ar kaip sandoris 
sudaromas. Pardavėjai gali būti ir 
platintojai, ir patys investicinių produktų 
teikėjai, jei nusprendžia produktus
parduoti tiesiogiai mažmeniniams 

(19) kad mažmeninis investuotojas galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo, investicinių produktų 
klausimais konsultuojantys ar juos
parduodantys asmenys turėtų būti 
įpareigoti pagrindinės informacijos 
dokumentą pateikti likus pakankamai laiko 
iki sandorio sudarymo. Šis reikalavimas 
turėtų būti taikomas apskritai, 
nepriklausomai nuo to, kur ar kaip sandoris 
sudaromas. Pardavėjai gali būti ir 
platintojai, ir patys investicinių produktų 
teikėjai, jei nusprendžia konsultuoti 
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investuotojams. Siekiant užtikrinti būtiną 
lankstumą ir proporcingumą, turėtų būti 
įmanoma mažmeniniams investuotojams, 
norintiems sandorį sudaryti nuotolinio 
ryšio priemonėmis, pagrindinės 
informacijos dokumentą gauti po sandorio 
sudarymo. Net ir tokiu atveju pagrindinės 
informacijos dokumentas būtų naudingas 
investuotojui, pvz., kad būtų sudarytos 
sąlygos investuotojui palyginti nusipirktą 
produktą su produktu, apibūdintu 
pagrindinės informacijos dokumente. Šis 
reglamentas nepažeidžia Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/65/EB;

produktų klausimais ar juos parduoti 
tiesiogiai mažmeniniams investuotojams.
Siekiant užtikrinti būtiną lankstumą ir 
proporcingumą, turėtų būti įmanoma 
mažmeniniams investuotojams, norintiems 
sandorį sudaryti nuotolinio ryšio 
priemonėmis, pagrindinės informacijos 
dokumentą gauti po sandorio sudarymo.
Net ir tokiu atveju pagrindinės 
informacijos dokumentas būtų naudingas 
investuotojui, pvz., kad būtų sudarytos 
sąlygos investuotojui palyginti nusipirktą 
produktą su produktu, apibūdintu 
pagrindinės informacijos dokumente. Šis 
reglamentas nepažeidžia Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/65/EB;

Or. en

Pakeitimas 38
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad mažmeninis investuotojas galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo, investicinius produktus 
parduodantys asmenys turėtų būti 
įpareigoti pagrindinės informacijos 
dokumentą pateikti likus pakankamai laiko 
iki sandorio sudarymo. Šis reikalavimas 
turėtų būti taikomas apskritai, 
nepriklausomai nuo to, kur ar kaip sandoris 
sudaromas. Pardavėjai gali būti ir 
platintojai, ir patys investicinių produktų 
teikėjai, jei nusprendžia produktus parduoti 
tiesiogiai mažmeniniams investuotojams.
Siekiant užtikrinti būtiną lankstumą ir 
proporcingumą, turėtų būti įmanoma 
mažmeniniams investuotojams, norintiems 
sandorį sudaryti nuotolinio ryšio 
priemonėmis, pagrindinės informacijos 

(19) kad mažmeninis investuotojas galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo, investicinius produktus 
parduodantys asmenys turėtų būti 
įpareigoti pagrindinės informacijos 
dokumentą pateikti likus pakankamai laiko 
iki sandorio sudarymo. Šis reikalavimas 
turėtų būti taikomas apskritai, 
nepriklausomai nuo to, kur ar kaip sandoris 
sudaromas. Pardavėjai gali būti ir 
platintojai, ir patys investicinių produktų 
teikėjai, jei nusprendžia produktus parduoti 
tiesiogiai mažmeniniams investuotojams.
Siekiant užtikrinti būtiną lankstumą ir 
proporcingumą, turėtų būti įmanoma 
mažmeniniams investuotojams, norintiems 
sandorį sudaryti nuotolinio ryšio 
priemonėmis, pagrindinės informacijos 



PE504.158v01-00 14/72 AM\925217LT.doc

LT

dokumentą gauti po sandorio sudarymo. 
Net ir tokiu atveju pagrindinės 
informacijos dokumentas būtų naudingas 
investuotojui, pvz., kad būtų sudarytos 
sąlygos investuotojui palyginti nusipirktą 
produktą su produktu, apibūdintu 
pagrindinės informacijos dokumente. Šis 
reglamentas nepažeidžia Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/65/EB;

dokumentą gauti po sandorio sudarymo, jei
pagrindinės informacijos dokumentas buvo 
pateiktas kitoje patvarioje laikmenoje 
prieš sudarant sandorį. Šis reglamentas 
nepažeidžia Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2002/65/EB;

Or. en

Pakeitimas 39
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad mažmeniniai investuotojai 
pasitikėtų investiciniais produktais, reikėtų 
nustatyti reikalavimus dėl tinkamų vidaus 
procedūrų, kuriomis užtikrinama, kad 
investicinių produktų teikėjas rimtai 
atsakytų į mažmeninių investuotojų 
skundus;

(21) kad mažmeniniai investuotojai 
pasitikėtų investiciniais produktais, reikėtų 
nustatyti reikalavimus dėl tinkamų vidaus 
procedūrų, kuriomis užtikrinama, kad 
investicinių produktų teikėjas rimtai 
atsakytų į mažmeninių investuotojų 
skundus; atsakymas turėtų būti 
pateikiamas raštu per pagrįstą laikotarpį. 
Atsakymai mažmeniniams investuotojams 
turėtų būti pateikiami tokia pačia kalba, 
kokia buvo parašytas skundas;

Or. fi

Pakeitimas 40
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) taikant alternatyvaus ginčų sprendimo (22) taikant alternatyvaus ginčų sprendimo 
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procedūras galima greičiau ir pigiau negu 
teismuose išspręsti ginčus ir mažėja teismų 
sistemai tenkanti našta. Todėl investicinių
produktų teikėjai ir investicinius produktus
parduodantys asmenys turėtų būti 
įpareigoti dalyvauti tose procedūrose, 
kurias dėl šiuo reglamentu nustatytų 
teisių ir pareigų pradeda mažmeniniai 
investuotojai, taikant tam tikras apsaugos 
priemones pagal veiksmingos teisminės 
apsaugos principą. Konkrečiai, 
alternatyvaus ginčų sprendimo procedūros 
neturėtų pažeisti tokių procedūrų šalių 
teisių teisme pareikšti ieškinį;

procedūras galima greičiau ir pigiau negu 
teismuose išspręsti ginčus ir mažėja teismų 
sistemai tenkanti našta. Todėl valstybės 
narės užtikrina, kad būtų nustatytos 
tinkamos, skaidrios, veiksmingos, 
nešališkos, nepriklausomos, sparčios ir 
sąžiningos žalos atlyginimo procedūros 
siekiant alternatyvaus investicinio 
produkto teikėjų bei pardavėjų ir 
mažmeninių investuotojų ginčų 
sprendimo; Taip bus užtikrinta, kad 
mažmeniniams investuotojams pradėjus 
alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą 
prieš produktų teikėjus ir investicinius 
produktus parduodančius asmenis dėl 
ginčo, susijusio su pagrindinės 
informacijos dokumentu ir pagrindiniais 
investiciniais produktais, iš investicinių 
produktų teikėjų arba investicinius 
produktus parduodančių asmenų būtų 
reikalaujama dalyvauti toje procedūroje.
Konkrečiai, alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūros neturėtų pažeisti tokių 
procedūrų šalių teisių teisme pareikšti 
ieškinį;

Or. en

Pakeitimas 41
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) mažmeniniai investuotojai turėtų 
būti deramai informuojami apie 
alternatyvaus ginčų sprendimo subjektus, 
kurių kompetencijos sričiai jie priklauso 
ir kurie kompetentingi spręsti galimus 
tarpusavio ir mažmeninių investuotojų 
ginčus;

Or. en
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Pakeitimas 42
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) siekiant tinkamai vykdyti vartotojų 
apsaugą ir užtikrinti sklandų mažmeninių 
finansinių paslaugų rinkos veikimą, daug 
mažmeninių investuotojų galėtų 
pasinaudoti alternatyvaus ginčų 
sprendimo procedūra, kolektyviniais 
ieškiniais ir žalos atlyginimo 
mechanizmu, jei tokių esama;

Or. en

Pakeitimas 43
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) kad investicinių produktų teikėjai ir 
investicinius produktus parduodantys 
asmenys turėtų pakankamai laiko 
pasirengti praktiškai taikyti šio reglamento 
reikalavimus, šio reglamento reikalavimai 
neturėtų būti taikomi dvejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo;

(30) kad investicinių produktų teikėjai ir 
investicinius produktus parduodantys 
asmenys turėtų pakankamai laiko 
pasirengti praktiškai taikyti šio reglamento 
reikalavimus, šio reglamento reikalavimai 
neturėtų būti taikomi vienus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo;

Or. de

Pakeitimas 44
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jis netaikomas šiems produktams: Išbraukta.
a) draudimo produktams, pagal kuriuos 
nesiūloma išperkamoji suma arba kai ta 
išperkamoji suma visiškai arba iš dalies 
nepriklauso tiesiogiai arba netiesiogiai 
nuo rinkos svyravimo;
b) indėliams, kurių grąžos norma 
nustatoma pagal palūkanų normą;
c) vertybiniams popieriams, nurodytiems 
Direktyvos 2003/71/EB 1 straipsnio 2 
dalies b–g, i ir j punktuose;
d) kitiems vertybiniams popieriams, kurie 
neapima išvestinės finansinės priemonės;
e) profesinių pensijų sistemoms, kurioms 
taikoma Direktyva 2003/41/EB arba 
Direktyva 2009/138/EB; ir
f) pensijų produktams, su kuriais 
susijusių finansinių darbdavio mokamų 
įmokų reikalaujama nacionalinės teisės 
aktais, kai darbuotojas negali pasirinkti 
pensijų produkto teikėjo;

Or. de

Pakeitimas 45
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pensijų produktams, su kuriais susijusių 
finansinių darbdavio mokamų įmokų 
reikalaujama nacionalinės teisės aktais, 
kai darbuotojas negali pasirinkti pensijų 
produkto teikėjo.

f) pensijų produktams, su kuriais susiję 
finansiniai susitarimai nepatenka į 
Direktyvos 2003/41/EB ar 
Direktyvos 2009/138/EB taikymo sritį ir 
su kuriais susijęs skiriamų pensijų dydis 
iš tikrųjų yra darbdavio pažadas ar 
pasiūlymas darbuotojui. Pensijų 
produktų, kuriems netaikoma 
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Direktyva 2003/41/EB arba 
Direktyva 2009/138/EB ar šis 
reglamentas, atveju, valstybės narės 
nustato atitinkamus informacijos 
atskleidimo reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių esama skirtingų tipų pensijų susitarimų, kurie nepriklauso nei 
įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, nei privačių įstaigų kompetencijai. Kai 
kurioms iš šių sistemų pagal Komisijos pasiūlymo 2 straipsnio f punktą būtų taikoma išimtis, 
t. y. taikomi ES lygmens informacijos atskleidimo reikalavimai, tačiau kitoms panašioms 
sistemoms išimtis nebūtų taikoma, nes pagal nacionalinę teisę iš darbdavio nereikalaujama 
mokėti įmokų. Tai svarbu, kad nebūtų nenuoseklumo Europos Sąjungos lygmeniu.

Pakeitimas 46
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai investicinių produktų teikėjams, 
kuriems taikomas šis reglamentas, taip pat 
yra taikoma Direktyva 2009/138/EB, 
tuomet taikomas ir šis reglamentas, ir 
Direktyva 2009/138/EB.

Kai investicinių produktų teikėjams, 
kuriems taikomas šis reglamentas, taip pat 
yra taikoma Direktyva 2009/138/EB, 
tuomet taikomas ir šis reglamentas, ir 
Direktyva 2009/138/EB. Kai 
Direktyvos 2009/138/EB ir šio reglamento 
reikalavimai lygiaverčiai, laikoma, kad jie 
tenkinami, jei vykdomi šio reglamento 
reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama, kad nebūtų informacijos reikalavimų dubliavimo.

Pakeitimas 47
Thomas Händel
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 48
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) klientai, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2002/92/EB.

ii) klientai, kurie nėra profesionalūs 
klientai, kaip apibrėžta
Direktyvos 2002/92/EB [...] 
[atitinkamuose Draudimo tarpininkavimo 
direktyvos straipsniuose];

Or. en

Pakeitimas 49
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

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 

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

pasirinktoje interneto svetainėje ir 
pagrindinėje interneto svetainėje, kurią 
turi sukurti ECB ir atitinkama priežiūros 
institucija prieš produktą parduodant 
mažmeniniams investuotojams.

Or. de

Pakeitimas 50
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagrindinės informacijos dokumentas 
yra tikslus, teisingas, aiškus ir 
neklaidinantis.

1. Pagrindinės informacijos dokumentas 
yra tikslus, teisingas, aiškus ir 
neklaidinantis. Remiantis dokumentu 
turėtų būti įmanoma palyginti produktus 
prieš priimant sprendimą dėl investavimo.

Or. fi

Pakeitimas 51
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagrindinės informacijos dokumentas 
yra tikslus, teisingas, aiškus ir 
neklaidinantis.

1. Pagrindinės informacijos dokumentas
Pagrindinės informacijos dokumentas 
laikomas ikisutartine informacija. Jis yra 
tikslus, teisingas, aiškus ir neklaidinantis.

Or. en

Pakeitimas 52
Sirpa Pietikäinen
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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. 
Leidžiama daryti nuorodas į kitus 
dokumentus. Informacija, į kurią daroma 
nuoroda, tik papildo informaciją, kurią 
pagal šį reglamentą reikalaujama įtraukti 
į pagrindinės informacijos dokumentą. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinės informacijos dokumentas turėtų būti naudingas ir suprantamas kaip 
nepriklausomas dokumentas, tačiau reikėtų pasirūpinti, kad mažmeniniams investuotojams, 
norintiems gauti daugiau papildomos informacijos, būtų lengva ją rasti.

Pakeitimas 53
Thomas Händel

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 neturi būti jokios produkto 
reklamos.

Or. de

Pakeitimas 54
Sirpa Pietikäinen

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

2a. Pagrindinės informacijos dokumente 
neturi būti jokios rinkodaros medžiagos ar 
rekomendacijos investuoti.

Or. en

Pakeitimas 55
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagrindinės informacijos dokumentas 
parengiamas kaip trumpas dokumentas, 
kuriame:

3. Pagrindinės informacijos dokumentas 
parengiamas kaip trumpas daugiausia 
dviejų DIN A4 formato puslapių
dokumentas, kuriame:

Or. de

Pakeitimas 56
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagrindinės informacijos dokumentas 
parengiamas kaip trumpas dokumentas, 
kuriame:

3. Pagrindinės informacijos dokumentas 
parengiamas kaip trumpas, trumpai ir 
glaustai parašytas dokumentas, kuriame:

Or. en

Pakeitimas 57
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagrindinės informacijos dokumentas 
parengiamas kaip trumpas dokumentas, 
kuriame:

3. Pagrindinės informacijos dokumentas 
parengiamas kaip trumpas ne daugiau kaip 
trijų DIN A4 formato puslapių
dokumentas, kuriame:

Or. en

Pakeitimas 58
Thomas Händel

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 techninių terminų.

Or. de

Pakeitimas 59
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Europos bankininkystės institucija 
(EBI), Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (EDPPI) ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
(EVPRI) parengia reguliavimo standartų 
projektus, kuriuose konkrečiai nustato 
pagrindinės informacijos dokumento ilgį 
ir formatą.
Techninių reguliavimo standartų 
projektuose atsižvelgiama į įvairių tipų 
investicinius produktus. Šiuos techninių 
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reguliavimo standartų projektus Europos 
priežiūros institucijos pateikia Komisijai 
iki [...].

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti atitinkamo lankstumo ir sudaryti sąlygas sektoriui ir EPI sparčiai reaguoti į 
pokyčius rinkoje, pagal tokias priemones turėtų būti suteikiami įgaliojimai visoms trims EPI 
veikti kartu ir parengti bendrus techninius reguliavimo standartus, o ne Komisijai suteikti 
įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 60
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Įgaliojimas priimti techninius 
reguliavimo standartus suteikiamas 
Komisijai laikantis Reglamento (ES) Nr. 
1093/2010 10–14 straipsniuose, 
Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–14 
straipsniuose ir 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 
straipsniuose nustatytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 61
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinės informacijos dokumentas 
rašomas valstybės narės, kurioje 
parduodamas investicinis produktas, 
valstybine kalba arba viena iš valstybinių 

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

kalbų, o kai jis parašytas kita kalba, jis 
išverčiamas į vieną iš tų kalbų.

Or. de

Pakeitimas 62
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė 
informacija apie šį investicinį produktą.
Tai nėra rinkodaros medžiaga. Teisės 
aktais reikalaujama pateikti šią informaciją, 
kad būtų lengviau suprasti šio investicinio 
produkto pobūdį ir investavimo į jį riziką.
Patartina ją perskaityti, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstą sprendimą, ar 
investuoti.

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė 
informacija apie šį investicinį produktą ir 
tarpininkui mokamą rinkliavą. Tai nėra 
rinkodaros medžiaga. Teisės aktais 
reikalaujama pateikti šią informaciją, kad 
būtų lengviau suprasti šio investicinio 
produkto pobūdį ir investavimo į jį riziką.
Patartina ją perskaityti, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstą sprendimą, ar 
investuoti.

Or. de

Pakeitimas 63
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė 
informacija apie šį investicinį produktą.
Tai nėra rinkodaros medžiaga. Teisės 
aktais reikalaujama pateikti šią informaciją, 
kad būtų lengviau suprasti šio investicinio 
produkto pobūdį ir investavimo į jį riziką.
Patartina ją perskaityti, kad būtų galima 
priimti informacija pagrįstą sprendimą, ar 

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė 
informacija apie šį investicinį produktą.
Tai nėra rinkodaros medžiaga. Teisės 
aktais reikalaujama pateikti šią informaciją, 
kad būtų lengviau suprasti šio investicinio 
produkto pobūdį ir investavimo į jį riziką
bei galimybes, taip pat susijusias išlaidas.
Patartina ją perskaityti, kad būtų galima
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investuoti. geriau palyginti skirtingus investicinius 
produktus. Šis dokumentas nėra 
rekomendacija pirkti. Gali prireikti 
susipažinti su papildomais dokumentais, 
kad būtų galima priimti informaciją
pagrįstą sprendimą, ar investuoti.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti paaiškinta, kad PID nepakeičia išsamaus investicinio produkto nagrinėjimo ir kad 
norint priimti informacija pagrįstą sprendimą gali prireikti susipažinti su papildomais 
išsamesniais informaciniais dokumentais.

Pakeitimas 64
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė 
informacija apie šį investicinį produktą.
Tai nėra rinkodaros medžiaga. Teisės 
aktais reikalaujama pateikti šią informaciją, 
kad būtų lengviau suprasti šio investicinio 
produkto pobūdį ir investavimo į jį riziką.
Patartina ją perskaityti, kad būtų galima
priimti informacija pagrįstą sprendimą, ar 
investuoti.

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė 
informacija apie šį investicinį produktą.
Tai nėra rinkodaros medžiaga. Teisės 
aktais reikalaujama pateikti šią informaciją, 
kad būtų lengviau suprasti šio investicinio 
produkto pobūdį ir investavimo į jį riziką
bei išlaidas. Patartina ją perskaityti, nes tai 
padėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą, ar investuoti.

Or. en

Pakeitimas 65
Heide Rühle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) nuostatą, kad teikėjas kartą per metus 
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pateikiamame dokumente skaidriai 
informuoja klientą apie investicinio 
produkto veiklos rezultatus. Šiame 
dokumente ex post atskleidžiama 
informacija apie investicinio produkto 
veiklos rezultatus per praėjusius metus. 
Be to, šie ex post veiklos rezultatai 
palyginami su kitu panašaus pobūdžio 
rizikos investiciniu produktu. Jei klientui 
priklauso keletas tam tikro teikėjo 
investicinių produktų, kuriems taikomas 
šis reglamentas, minėtasis informacijos 
atskleidimas turi būti taikomas visam 
portfeliui. Taip pat turi būti atskleidžiama 
informacija apie bet kokią rinkliavą, 
turinčią įtakos investicinio produkto 
pajamingumui. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama skaidrumo investicinių produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
veiklos rezultatų klausimu. Taigi tam tikro produkto ir, jei taikoma, portfelio veiklos rezultatai 
turėtų būti palyginami su kitu panašios rizikos produktu. Be to, turėtų būti atskleistos visos 
rinkliavos, veikiančios pajamingumą.

Pakeitimas 66
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto vi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) ir galimybę panaikinti investicinį 
produktą.

Or. de

Pakeitimas 67
Cristian Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skirsnyje „Ar galima pinigus prarasti?“ 
trumpai paaiškinama, ar įmanoma 
kapitalą prarasti, įskaitant: 

Išbraukta.

i) teikiamas garantijas arba kapitalo 
apsaugą, taip pat jų apribojimus;
ii) ar investiciniam produktui taikoma 
kompensavimo arba garantijų sistema;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklumą, dalis perkelta į tolesnę teksto vietą.

Pakeitimas 68
Thomas Händel

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, jei 
taip, kokia sistema;

Or. de

Pakeitimas 69
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skirsnyje „Ar galima pinigus 
prarasti?“ trumpai paaiškinama, ar 
įmanoma kapitalą prarasti, įskaitant:
i) teikiamas garantijas arba kapitalo 
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apsaugą, taip pat jų apribojimus;
ii) ar investiciniam produktui taikoma 
kompensavimo arba garantijų sistema;

Or. en

Pagrindimas

Tekstas atitinka siekiant nuoseklumo išbrauktą c punktą. Informacija apie riziką turėtų būti 
vienoje vietoje.

Pakeitimas 70
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 71
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima grąža?“



PE504.158v01-00 30/72 AM\925217LT.doc

LT

i) investicinio produkto rizikos ir grąžos 
pobūdis, įskaitant šio pobūdžio suminį 
rodiklį, kuris taip pat atspindi išlaidų 
poveikį ir kuris išreiškiamas kaip 
orientaciniai būsimos veiklos rezultatų 
scenarijai, jis pateikiamas drauge su 
paprastu paaiškinimu apie pagrindinę 
produkto riziką;
ii) tikėtinų būsimos investicinio produkto 
veiklos rezultatų palyginimas, įskaitant 
riziką, su nerizikingu lyginamuoju 
standartu;

Or. en

Pakeitimas 72
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 73
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų 
rodiklius ir, palyginamumo tikslais, visas 
išlaidas, išreikštas pinigais ir procentais, 
kad būtų galima parodyti visų išlaidų 
poveikį investicijoms;

Or. en

Pagrindimas

Su investiciniu produktu susijusios išlaidos gali neigiamai paveikti investicinio produkto 
grąžą. Vartotojams dažnai sunku įvertinti išlaidų poveikį, kai jos pateikiamos procentais. 
Pateikiant pavyzdį, iš kurio matyti visų išlaidų piniginis poveikis investicijoms, pagerės 
palyginamumas, skaidrumas ir klientų informuotumas. Visos išlaidos turėtų būtų išreiškiamos 
pinigais, kad būtų galima parodyti visų išlaidų poveikį investicijoms.

Pakeitimas 74
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminį šių išlaidų
rodiklį, išreikštą pinigais, ir pareiškimas, 
kad mažmeninis investuotojas turėtų 
paprašyti investicinį produktą 
parduodančio asmens daugiau 
informacijos apie išlaidas, įskaitant visas 
papildomas išlaidas, už kurias 
parduodantis asmuo ima rinkliavą ir 
kurios nenurodomos pagrindinės 
informacijos dokumente;

Or. en

Pakeitimas 75
Cristian Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Investuotojas turėtų žinoti, kada reikia mokėti rinkliavą.

Pakeitimas 76
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) skirsnyje „Kiek tai kainuos?“ – išlaidos, 
susijusios su investicija į investicinį 
produktą, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 
netiesioginės investuotojui tenkančios 
išlaidos, įskaitant suminius šių išlaidų 
rodiklius ir mokesčiai bei visos rinkliavos, 
kurias turi sumokėti mažmeninis 
investuotojas;

Or. fi

Pakeitimas 77
Cristian Silviu Buşoi

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

fa) skirsnyje „Ar reikės mokėti 
mokesčius?“ – nuorodos į mokesčių 
sistemą, jei tinkama, taikytiną 
investiciniam produktui;

Or. en

Pagrindimas

Mažmeniniai investuotojai turėtų būti informuojami apie taikytiną mokesčių sistemą, nes 
mokesčiai veikia grąžą, kurią investuotojas gauna iš investicijos.

Pakeitimas 78
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) skirsnyje „Kokios šio produkto 
įsigijimo sąlygos?“ – bet kokios 
investicinio produkto pirkimo ar jo 
apribojimo sąlygos, įskaitant bet kokią 
minimalią pradinę ir (arba) paskesnę 
investiciją;

Or. en

Pagrindimas

Mažmeniniai investuotojai turėtų būti tinkamai informuojami apie visas sąlygas, susijusias su 
investicinio produkto įsigijimu, kaip antai reikalinga minimali investicija (pradinė ir 
paskesnė).

Pakeitimas 79
Thomas Händel

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

g) , jei tai aktualu atsižvelgiant į produkto
pobūdį ir turimą su juo susijusią patirtį;

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

Or. de

Pakeitimas 80
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 81
Cristian Silviu Buşoi

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, ir aiškus perspėjimas, 
kad ankstesnės veiklos rezultatai 
neužtikrina būsimų investavimo rezultatų;
kai investicinis produktas susijęs su 
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lyginamuoju standartu, pastarojo veiklos 
rezultatai taip pat turi būti paskelbiami 
taip, kad būtų galima palyginti 
investicinio produkto ir lyginamojo 
standarto veiklos rezultatus;

Or. en

Pagrindimas

Investuotojus reikia perspėti, kad ankstesnės veiklos rezultatai neužtikrina panašių rezultatų 
ateityje, kad sprendimas nebūtų grindžiamas vien tik ankstesnės veiklos rezultatais. Kai 
investicinis produktas susijęs su lyginamuoju standartu, turėtų būti galima palyginti 
investicinio produkto ir lyginamojo standarto veiklos rezultatus, kad investuotojas susidarytų 
aiškesnį vaizdą apie atitinkamo produkto veiklos rezultatus.

Pakeitimas 82
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 83
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE504.158v01-00 36/72 AM\925217LT.doc

LT

investuotojai dar turėtų būti 
nedviprasmiškai, aiškiai ir išsamiai 
informuojami apie visus lėšų atsiėmimo 
apribojimus.

Or. fi

Pakeitimas 84
Thomas Händel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 85
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 86
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 87
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 88
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 89
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje. Komisija taip pat pasiūlo 
šviesoforo sistemą, pagal kurią bus 
lengviau klasifikuoti ir priskirti tam 
tikroms kategorijoms investicinius 
produktus kaip itin rizikingus, rizikingus 
ir mažiau rizikingus.

Or. de

Pakeitimas 90
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
išsamiai patikslinamas kiekvieno iš 2 
dalyje nurodytos informacijos elementų 
pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį.
Suminiame 2 dalies e punkto i papunktyje 
nurodytos rizikos ir grąžos indikatoriuje 
atsižvelgiama į ilgalaikį išlaidų poveikį ir į 
galimos būsimos veiklos rezultatus. Jis 
turi būti parengtas taip, kad rizika, kurią 
prisiima investuotojai, būtų aiški ir 
palyginama pagal produktus. Rodiklis turi 
aiškiai parodyti, kad galimybės gauti 
didesnę grąžą susijusios su didesnės 
rizikos prisiėmimu. 2 dalies e punkto ii 
papunktyje nurodytas palyginimas 
parengiamas taip, kad padėtų 
investuotojui suprasti, kaip didesnės 
rizikos prisiėmimas veikia investicinio 
produkto grąžą, o nerizikingas 
lyginamasis standartas nustatomas taip, 
kad būtų suprantamas mažmeniniams 
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investuotojams ir jų neklaidintų. 2 dalies f 
punkte nurodytas suminis išlaidų rodiklis, 
išreikštas pinigais, parodo išlaidų, kurias 
investuotojas ilgainiui galėtų atgauti iš 
savo investicijų, poveikį. Į jį įeina skaičiai, 
kuriuos mažmeniniai investuotojai gali 
panaudoti, kad palygintų produktus. 
Komisija atsižvelgia į informacijos 
atskleidimą mažmeniniams 
investuotojams, vykdomą asmens, 
parduodančio investicinį produktą, 
susijusį su išlaidomis, pagal [MiFID] ir 
[DTD], kad užtikrintų, jog pagrindinės 
informacijos dokumento informacija apie 
išlaidas atitiktų kitą atskleistą informaciją 
ir kad su išlaidomis susijusi informacija 
būtų išsami ir aiškiai parodytų 
mažmeniniam investuotojui bendrą 
poveikį, kurį gali turėti išlaidos. Komisija 
atsižvelgia į investicinių produktų 
skirtumus ir mažmeninių investuotojų 
gebėjimus, taip pat investicinių produktų 
savybes, kurie sudaro sąlygas 
mažmeniniam investuotojui pasirinkti iš 
skirtingų pagrindinių investicijų arba kitų 
produkto teikiamų galimybių, įskaitant 
atvejus, kai šis pasirinkimas gali vykti 
skirtingu laiku arba keistis ateityje.

Or. en

Pakeitimas 91
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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.

Or. en

Pagrindimas

Dėl 8 straipsnio 5 dalies nuostatos dėl deleguotųjų aktų gali kilti suderinamumo su kai kurių 
valstybių narių konstitucija problemų. Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl „kitos objektyvios informacijos“. Siekiant sudaryti sąlygas sektoriui 
ir EPI sparčiai reaguoti į pokyčius rinkoje, visos trys EPI turėtų kartu parengti bendrus 
techninius reguliavimo standartus, užuot Komisijai suteikus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 92
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 93
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 94
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Mažmeninis investuotojas, kuris 
priimdamas sprendimą dėl investavimo 
rėmėsi pagrindinės informacijos
dokumentu, neatitinkančiu 6, 7 ir 8 
straipsnių reikalavimų, gali iš investicinių 
produktų teikėjo reikalauti atlyginti
finansinius nuostolius, kuriuos tas 
mažmeninis investuotojas patyrė dėl to, 
kad investicinių produktų teikėjas 
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mažmeninis investuotojas patyrė
pasinaudojęs pagrindinės informacijos 
dokumentu.

neįvykdė tų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Performuluojama siekiant aiškumo. Turi būti tiesioginė nuostolių ir 6,7 ir 8 straipsnių 
reikalavimų nevykdymo sąsaja.

Pakeitimas 95
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su KIPVPS direktyvos 2009/65/EB pagrindinės informacijos investuotojams 
standartais. Prievolės įrodyti reglamentavimas turi atitikti 4-osios KIPVPS direktyvos 79 
straipsnio 2 dalyje nustatytą prievolės įrodyti reglamentavimą. Turi būti išsamiai
išanalizuotos pasekmės, kai esama tam tikros prievolės įrodyti, taip pat atsižvelgiant į galimą 
poveikį mažmeninio investuotojo išlaidoms.

Pakeitimas 96
Olle Schmidt
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 97
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pakeitimas 98
Toine Manders

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, mažmeninis 
investuotojas turi įrodyti, kad pagrindinės 
informacijos dokumentas yra parengtas 
pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 99
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
remiantis pagrindine informacija 
investuotojams, įskaitant jos vertimą, būtų 
taikomas civilinės atsakomybės 
mechanizmas, jei ta informacija 
klaidinanti, netiksli ar neatitinka 
pagrindinio investicinio produkto savybių. 
Pagrindinėje informacijoje 
investuotojams aiškiai pateikiamas 
atitinkamas įspėjimas.

Or. en

Pakeitimas 100
Thomas Händel
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą jiems 
pateikia likus pakankamai laiko iki 
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo ir tai registruoja, šiuo 
atveju atitinkama prievolė įrodyti tenka 
investicinio produkto teikėjui.

Or. de

Pakeitimas 101
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Investicinio produkto klausimais 
mažmeninius investuotojus 
konsultuojantis ar jį parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą jiems 
pateikia likus pakankamai laiko iki 
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo.

Or. en

Pakeitimas 102
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, investicinį Išbraukta.
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produktą parduodantis asmuo 
mažmeniniam investuotojui pagrindinės 
informacijos dokumentą gali pateikti 
iškart po sandorio sudarymo, kai:
a) mažmeninis investuotojas nusprendžia 
sandorį sudaryti nuotolinio ryšio 
priemonėmis, kai:
b) pagrindinės informacijos dokumento 
pateikti pagal 1 dalį neįmanoma, ir
c) kai investicinį produktą parduodantis 
asmuo mažmeninį investuotoją apie tai 
informavo.

Or. de

Pakeitimas 103
Cristian Silviu Buşoi

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

Pagrindimas

Mažmeniniai investuotojai turėtų būti informuojami neatsižvelgiant į ryšio priemones, 
naudojamas sudarant sandorį. Po sandorio pagrindinės informacijos dokumentas 
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nebenaudingas, nes sprendimas jau būna priimtas.

Pakeitimas 104
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypstant nuo 1 dalies ir jei 
mažmeninis investuotojas naudoja 
nuotolinio ryšio priemones, investicinį 
produktą parduodantis asmuo gali 
pateikti mažmeniniam investuotojui 
pagrindinės informacijos dokumentą iš 
karto po sandorio sudarymo, jei:
i) mažmeninis investuotojas paprašė 
pateikti pagrindinės informacijos 
dokumentą popieriuje ir
ii) pagrindinės informacijos dokumentas 
buvo pateiktas mažmeniniam 
investuotojui prieš sudarant sandorį kitoje 
patvariojoje laikmenoje, nei nurodyta 13 
straipsnio 2 dalies b punkte.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad sandorius būtų lengviau sudaryti mažmeninio investuotoju pasirinktu momentu, 
būtina užtikrinti lankstumą. Dėl naudojamų ryšio priemonių investuotojas neturėtų prarasti 
investavimui palankaus momento. Jei mažmeninis investuotojas pageidauja gauti pagrindinės 
informacijos dokumentą popieriuje, tai neturėtų sutrukdyti jam sudaryti sandorio, jei tik 
pagrindinės informacijos dokumentas teikiamas kitomis elektroninėmis priemonėmis prieš 
sudarant sandorį.

Pakeitimas 105
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose
patikslinamos sąlygos, kuriomis 
tenkinamas reikalavimas pateikti 
pagrindinės informacijos dokumentą likus 
pakankamai laiko, kaip nustatyta 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas pertvarkomas išbraukus 2 dalį ir šios dalies b punktą.

Pakeitimas 106
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 107
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinės informacijos dokumento 
pateikimo pagal 2 dalį metodas ir 
terminas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiama atsižvelgiant į tai, kad išbraukiama 2 dalis.

Pakeitimas 108
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindinės informacijos dokumento 
pateikimo pagal 2 dalį metodas ir 
terminas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas pertvarkomas išbraukus 2 dalį ir šios dalies b punktą.

Pakeitimas 109
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 110
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 111
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 112
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 113
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tačiau, kai pagrindinės informacijos 
dokumentas pateikiamas patvariąja 
laikmena, išskyrus popierių, arba 
interneto svetainėje, mažmeniniams 
investuotojams paprašius popierinė kopija 
pateikiama nemokamai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 114
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

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

Or. en

Pakeitimas 115
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 116
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinio produkto teikėjas ir (arba) 
investicinį produktą parduodantis asmuo 
informuoja mažmeninius investuotojus 
apie visas alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūras, kuriomis jie gali pasinaudoti 
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pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą .../2013 [įrašyti numerį] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo.

Or. en

Pagrindimas

Mažmeniniai investuotojai turėtų būti informuojami apie esamus žalos atlyginimo 
mechanizmus, kad galėtų jais pasinaudoti.

Pakeitimas 117
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvaus ginčų sprendimo procedūra šiame pasiūlyme neturėtų būti reguliuojama 
atskirai. Jei alternatyvaus ginčų sprendimo procedūra šiame pasiūlyme bus išlaikyta, siūloma 
pateikti nuorodą į Direktyvą dėl alternatyvaus ginčų sprendimo (COM [2011] 793 final), 
arba bent jau turėtų būti stebima, kad pasiūlyme minimos alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūros rezultatas atitiktų vykstančių derybų dėl Direktyvos dėl alternatyvaus ginčų 
sprendimo rezultatą.

Pakeitimas 118
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Kolektyvinis alternatyvus ginčų 

sprendimas
Valstybės narės, bendrai nagrinėdamos 
tokius pačius ar panašius teikėjo ar 
investicinius produktus parduodančio 
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asmens ir keleto mažmeninių investuotojų 
ginčus, gali toliau taikyti ar pradėti taikyti 
alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūras. Alternatyvaus ginčų 
sprendimo sistemos, taikomos tiek 
pavieniams, tiek kolektyviniams 
ieškiniams ir žalai atlyginti, yra viena kitą 
papildančios, o ne panaikinančios 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 119
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b straipsnis
Informacija apie alternatyvų ginčų 

sprendimą
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
investicinių produktų teikėjas ar 
investicinį produktą parduodantis asmuo 
informuotų mažmeninį investuotoją apie 
alternatyvaus ginčų sprendimo subjektus, 
kurių kompetencijos sričiai jie priklauso 
ir kurie kompetentingi spręsti galimus jų 
pačių ir mažmeninio investuotojo ginčus. 
Jie taip pat nurodo, ar yra įsipareigoję 
arba įpareigoti naudotis tų subjektų 
paslaugomis ginčams su mažmeniniais 
investuotojais spręsti, ar ne.
2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama aiškiai, suprantamai ir lengvai 
prieinamu būdu komercinės veiklos 
subjektų interneto svetainėje, jei tokia yra, 
ir, jei taikytina, komercinės veiklos 
subjekto ir vartotojo pardavimo ar 
paslaugų sutarčių bendrosiose nuostatose.
3. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai mažmeninio investuotojo ir 
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investicinio produkto teikėjo ar investicinį 
produktą jų teritorijoje parduodančio 
asmens ginčas negali būti išspręstas dėl 
tiesiogiai pateikto mažmeninio 
investuotojo ieškinio investicinio produkto 
teikėjui ar investicinį produktą 
parduodančiam asmeniui, pastarasis 
suteikia mažmeniniam investuotojui 1 
dalyje nurodytą informaciją, konkrečiai 
nurodydamas, ar pasitelks atitinkamus 
alternatyvaus ginčų sprendimo subjektus 
ginčui spręsti. Ši informacija pateikiama 
popieriuje arba kitoje patvarioje 
laikmenoje.

Or. en

Pakeitimas 120
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 121
Pier Antonio Panzeri
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad tuo 
atveju, kai mažmeninis investuotojas prieš 
investicinių produktų teikėją arba 
investicinius produktus parduodantį asmenį 
pradeda nacionalinėje teisėje nustatytą 
alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą 
dėl pagrindinės informacijos dokumento 
ir pagrindinių investicinių produktų, 
investicinių produktų teikėjas arba 
investicinius produktus parduodantis 
asmuo dalyvauja toje procedūroje, jei ji 
atitinka šiuos reikalavimus:

Or. en

Pakeitimas 122
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 123
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 124
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai nėra privalomi;

a) procedūros pabaigoje priimami 
sprendimai, kurie gali būti privalomi
investicinių produktų teikėjui ir 
investicinius produktus parduodančiam 
asmeniui;

Or. en

Pakeitimas 125
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 126
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 127
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas visiškai nesusijęs su teise teisme pareikšti ieškinį, kaip nurodyta 22 
konstatuojamojoje dalyje. Bereikalingi reikalavimai tik dar labiau apsunkins investicinių 
produktų teikėjų ar tokius produktus parduodančių asmenų dalyvavimą alternatyvaus ginčų 
sprendimo procedūrose, kurias pradeda mažmeniniai investuotojai. Todėl šį reikalavimą 
reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 128
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 129
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) procedūra nieko nekainuoja arba ja 
galima pasinaudoti už minimalų mokestį;

Or. en

Pakeitimas 130
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) elektroninės priemonės nėra vienintelis 
būdas šalims dalyvauti procedūroje;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas visiškai nesusijęs su teise teisme pareikšti ieškinį, kaip nurodyta 22 
konstatuojamojoje dalyje. Bereikalingi reikalavimai tik dar labiau apsunkins investicinių 
produktų teikėjų ar tokius produktus parduodančių asmenų dalyvavimą alternatyvaus ginčų 
sprendimo procedūrose, kurias pradeda mažmeniniai investuotojai. Todėl šį reikalavimą 
reikėtų išbraukti.
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Pakeitimas 131
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) elektroninės priemonės nėra vienintelis 
būdas šalims dalyvauti procedūroje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 132
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) elektroninės priemonės nėra vienintelis
būdas šalims dalyvauti procedūroje;

e) elektroninės priemonės yra papildomas
būdas šalims dalyvauti procedūroje;

Or. en

Pakeitimas 133
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 134
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas visiškai nesusijęs su teise teisme pareikšti ieškinį, kaip nurodyta 22 
konstatuojamojoje dalyje. Bereikalingi reikalavimai tik dar labiau apsunkins investicinių 
produktų teikėjų ar tokius produktus parduodančių asmenų dalyvavimą GAS procedūrose, 
kurias pradeda mažmeniniai investuotojai. Todėl šį reikalavimą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 135
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 136
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
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nustatytos tinkamos, skaidrios, 
veiksmingos, nešališkos, nepriklausomos, 
sparčios ir sąžiningos žalos atlyginimo 
procedūros siekiant alternatyvaus 
investicinio produkto teikėjų bei 
pardavėjų ir mažmeninių investuotojų 
ginčų sprendimo.
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad visi 
investicinių produktų teikėjai ir 
pardavėjai dalyvautų alternatyvaus 
neteisminio ginčų sprendimo 
procedūrose.

Or. en

Pakeitimas 137
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai alternatyvaus ginčų 
sprendimo subjektams leidžiama nustatyti 
iš anksto numatytas pinigines ribines 
vertes siekiant apriboti galimybes 
pasinaudoti alternatyvaus ginčų 
sprendimo procedūromis, neturėtų būti 
nustatytos tokio dydžio ribinės vertės, 
kurios itin apribotų vartotojų galimybes 
nagrinėti skundą pasinaudojant 
alternatyvaus ginčų sprendimo subjektais.

Or. en

Pakeitimas 138
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės sudaro mažmeniniams 
vartotojams geresnes galimybes 
pasinaudoti alternatyvaus ginčų 
sprendimo procedūromis ir užtikrina, kad 
ginčai, kuriuose dalyvauja teikėjai ir jų 
teritorijoje įsisteigę investicinius 
produktus parduodantys asmenys, galėtų 
būti pateikti alternatyvaus ginčų 
sprendimo subjektui.

Or. en

Pakeitimas 139
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 140
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 141
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) už pažeidimą atsakingo asmens 
bendradarbiavimą;

d) už pažeidimą atsakingo juridinio
asmens bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 142
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atsakingo asmens anksčiau padarytus 
pažeidimus.

e) atsakingo juridinio asmens anksčiau 
padarytus pažeidimus.

Or. en

Pakeitimas 143
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 144
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 145
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 8 straipsnio 5 dalyje, 10 
straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 4 dalyje 
nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu 
dėl atšaukimo nutraukiamas tame 
sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas.

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

įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro 
poveikio jau galiojančių techninių 
standartų teisėtumui.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 146
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Kai tik Komisija priima techninius 
standartus, apie juos ji tuo pačiu metu 
praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 147
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 8 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 2 
dalį ir 12 straipsnio 4 dalį priimtas

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

techninis standartas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo apie jį 
Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
[dviem mėnesiams].

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 148
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 149
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 150
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija peržiūri šį 
reglamentą. Atliekant peržiūrą apskritai 
apžvelgiamas praktinis šiame reglamente 
nustatytų taisyklių taikymas deramai 
atsižvelgiant į pokyčius mažmeninių 
investicinių produktų rinkoje. Kiek tai 
susiję su Direktyvos 2009/65/EB 1 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtais KIPVPS, 
atliekant peržiūrą įvertinama, ar reikėtų 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal šio 
reglamento 24 straipsnį, ar, nustačius 
būtinus koregavimus, Direktyvos 
2009/65/EB pagrindinės informacijos 
investuotojams nuostatas būtų galima 
pakeisti šio reglamento pagrindinės 
informacijos dokumentu arba tas nuostatas 
prilyginti šiam dokumentui. Atliekant 
peržiūrą apsvarstomas ir galimas šio 
reglamento taikymas kitiems finansiniams 
produktams, įskaitant tuos, kurie 
priklauso Direktyvos 2003/71/EB taikymo 
sričiai, ir visas kitas investicijas bei 
taupymo produktus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 151
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo [dveji metai nuo jo 
įsigaliojimo].

Jis taikomas nuo [vieni metai nuo jo 
įsigaliojimo].

Or. de
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