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Grozījums Nr. 26
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 27
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šī regula būtu jāattiecina uz visiem 
produktiem (neatkarīgi no to formas vai 
uzbūves), kuri izveidoti finanšu 
pakalpojumu nozarē, lai nodrošinātu 

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

ieguldījumu iespējas privātiem 
ieguldītājiem, ja ieguldītājam piedāvātie 
ieņēmumi ir pakļauti viena vai vairāku 
aktīvu rezultātiem vai atsauces vērtībām. 
Tiem vajadzētu ietvert tādus ieguldījumu 
produktus kā ieguldījumu fondus, dzīvības
apdrošināšanas polises ar ieguldījumu 
elementu un privātus strukturētus 
produktus.

Or. de

Grozījums Nr. 28
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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nav standartizētie ieguldījumu produkti, 
un tādējādi tie būtu jāizslēdz. Tā kā 
galvenā uzmanība šajā regulā ir pievērsta 
informācijas par ieguldījumu produktu 
tirgošanu privātiem ieguldītājiem 
saprotamības un salīdzināmības 
uzlabošanai, šī regula nebūtu jāattiecina 
uz aroda pensiju shēmām, kas ietilpst
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 3. jūnija Direktīvas 
2003/41/EK par papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūciju darbību un 
uzraudzību11 vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 25. novembra 
Direktīvas 2009/138/EK par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
jomā (Maksātspēja II)12 darbības jomā. 
Arī daži aroda pensiju produkti, kas 
neietilpst Direktīvas 2003/41/EK darbības 
jomā, būtu jāizslēdz no šīs regulas 
darbības jomas ar nosacījumu, ka valsts 
tiesību aktos ir paredzēta darba devēja 
finansiālā līdzdalība, un ar nosacījumu, 
ka darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzējiem. 
Ieguldījumu fondi, kas paredzēti 
institucionālajiem ieguldītājiem, arī 
neietilpst šīs regulas darbības jomā, jo tie
netiek pārdoti privātiem ieguldītājiem. 
Tomēr ieguldījumu produktiem, kuru 
mērķis ir uzkrāt ietaupījumus 
individuālām pensijām, būtu jāpaliek 
regulas darbības jomā, jo tie bieži 
konkurē ar citiem produktiem, uz kuriem 
attiecas šī regula, un privātajiem 
ieguldītājiem tiek izplatīti līdzīgā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu to, ka šī regula tiek 
piemērota tikai attiecībā uz šādiem 
standartizētiem ieguldījumu produktiem, 
apdrošināšanas produkti, kas nepiedāvā 
ieguldījumu iespējas, un produkti, kas ir 
pakļauti tikai procentu likmēm, tādējādi 
būtu jāizslēdz no regulas darbības jomas. 
Aktīvi, kas ir tiešā turējumā, piemēram, 
uzņēmumu akcijas vai valsts obligācijas, 
nav standartizētie ieguldījumu produkti, 
un tādējādi tie būtu jāizslēdz. Tā kā 
galvenā uzmanība šajā regulā ir pievērsta 
informācijas par ieguldījumu produktu 
tirgošanu privātiem ieguldītājiem 
saprotamības un salīdzināmības 
uzlabošanai, šī regula nebūtu jāattiecina 
uz aroda pensiju shēmām, kas ietilpst 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 3. jūnija 
Direktīvas 2003/41/EK par papildpensijas 
kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību 
un uzraudzību11 vai Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 25. novembra 
Direktīvas 2009/138/EK par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
jomā (Maksātspēja II)12 darbības jomā. 
Arī daži aroda pensiju produkti, kas 
neietilpst Direktīvas 2003/41/EK darbības 
jomā, būtu jāizslēdz no šīs regulas 
darbības jomas ar nosacījumu, ka valsts 
tiesību aktos ir paredzēta darba devēja 
finansiālā līdzdalība, un ar nosacījumu, 
ka darbiniekam nav izvēles attiecībā uz 
pensiju produktu sniedzējiem. Ieguldījumu 
fondi, kas paredzēti institucionālajiem 
ieguldītājiem, arī neietilpst šīs regulas 
darbības jomā, jo tie netiek pārdoti 
privātiem ieguldītājiem. Tomēr 
ieguldījumu produktiem, kuru mērķis ir 
uzkrāt ietaupījumus individuālām 
pensijām, būtu jāpaliek regulas darbības 
jomā, jo tie bieži konkurē ar citiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
un privātajiem ieguldītājiem tiek izplatīti 

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

Or. de

Grozījums Nr. 30
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Ieguldījumu produktu izveidotājiem –
piemēram, fondu pārvaldniekiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām, vērtspapīru 
emitentiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām – būtu jāizstrādā 
pamatinformācijas dokuments to 
izveidotajiem ieguldījumu produktiem, jo 
tie vislabāk pārzina produktu un ir par to 
atbildīgi. Ieguldījumu produktu 
izveidotājiem būtu jāizstrādā šis 
dokuments pirms tam, kad produktus var 
pārdot privātajiem ieguldītājiem. Tomēr, ja 
produkts netiek pārdots privātajiem 
ieguldītajiem, pamatinformācijas 
dokumentu izstrādāt nav nepieciešams, un, 
ja ieguldījumu produkta izveidotājs nespēj 
izstrādāt pamatinformācijas dokumentu, to 
var deleģēt citiem. Lai nodrošinātu 
pamatinformācijas dokumentu plašu 
izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu 
jāparedz iespēja ieguldījumu produkta 
izveidotājam to publicēt paša izvēlētā 
tīmekļa vietnē, kā arī vienā no ECB un 
attiecīgās valsts kontroles iestādes 
izveidotajām centrālajām tīmekļa vietnēm.

Or. de

Grozījums Nr. 31
Mitro Repo
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Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fi

Grozījums Nr. 32
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

ieguldītāju grūtības specializētās finanšu 
terminoloģijas izpratnē, vajadzētu pievērst 
īpašu uzmanību dokumentā izmantotajiem 
vārdiem un izklāsta veidam. Būtu jāparedz 
arī noteikumi par valodu, kādā dokuments 
būtu jāizstrādā. Turklāt privātajam 
ieguldītājam būtu jāspēj saprast 
pamatinformācijas dokumentu bez citas 
informācijas izmantošanas. Tomēr tam 
nevajadzētu liegt iespēju 
pamatinformācijas dokumentā izmantot 
mijnorādes uz citiem dokumentiem, kuros 
var atrast papildu informāciju, kas varētu 
interesēt dažus privātus ieguldītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Mitro Repo

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

daži ieguldījumu produkti ļauj privātajam 
ieguldītājam izvēlēties starp vairākiem 
bāzes ieguldījumiem. Izstrādājot minēto 
formātu, būtu jāņem vērā šie produkti.

Or. fi

Grozījums Nr. 34
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 36
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Direktīvu 2002/65/EK.

Or. de

Grozījums Nr. 37
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

piemēram, lai ieguldītājs varētu salīdzināt 
nopirkto produktu ar to, kas ir aprakstīts 
pamatinformācijas dokumentā. Šī regula 
neskar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2002/65/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Mitro Repo

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Lai nodrošinātu privāto ieguldītāju 
uzticēšanos ieguldījumu produktiem, 
jānosaka prasības attiecībā uz atbilstīgām 
iekšējām procedūrām, kas nodrošina to, ka 
privātie ieguldītāji uz sūdzībām savlaicīgi 
saņem rakstisku atbildi pēc būtības no 
ieguldījumu produkta izveidotāja. Atbildes 
privātajiem ieguldītājiem jāsagatavo tajā 
pašā valodā, kas izmantota sūdzībā.

Or. fi

Grozījums Nr. 40
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Alternatīvas strīdu izšķiršanas 
procedūras ļauj izšķirt strīdus ātrāk un 
lētāk nekā tiesā un atvieglo tiesu sistēmas 
slogu. Šādā nolūkā dalībvalstis nodrošina, 
ka tiek izveidotas atbilstošas, 
pārredzamas, efektīvas, objektīvas, 
neatkarīgas, ātras un taisnīgas tiesiskās 
aizsardzības procedūras alternatīvai strīdu 
izšķiršanai starp ieguldījumu produktu 
izveidotāju un pārdevēju un privātajiem 
ieguldītājiem. Tādējādi, ja privātie 
ieguldītāji sāk alternatīvu strīdu 
izšķiršanas procedūru pret ieguldījumu 
produktu izveidotājiem un personām, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, saistībā ar 
strīdu par pamatinformācijas dokumentu 
un bāzes ieguldījumu produktiem, 
ieguldījumu produktu izveidotājiem un 
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personām, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, ir jāpiedalās šajā procedūrā. 
Jo īpaši alternatīvas strīdu izšķiršanas 
procedūrām nebūtu jāierobežo šādu 
procedūru pušu tiesības sniegt prasību 
tiesā.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Privātie ieguldītāji būtu pienācīgi 
jāinformē par alternatīvas strīdu 
izšķiršanas struktūrām, kuru darbības 
joma uz tiem attiecas un kuras ir 
kompetentas risināt iespējamos strīdus, 
kas varētu izcelties starp produkta 
izveidotāju, pārdevēju un privāto 
ieguldītāju.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Vairāki privātie ieguldītāji var 
izmantot alternatīvas strīdu izšķiršanas 
kolektīvo prasību un tiesiskās aizsardzības 
mehānismu, ja tāds pastāv, lai pienācīgi 
nodrošinātu patērētāju aizsardzību un 
garantētu labi funkcionējošu tirgu 
privātpersonām un maziem un vidējiem 
uzņēmumiem sniegto finanšu 
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pakalpojumu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 44
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 45
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) pensiju produkti, kuru finanšu 
nosacījumi nav ietverti Direktīvas 
2003/41/EK vai Direktīvas 2009/138/EK 
darbības jomā un kuru gadījumā pensiju
nodrošināšanas līmenis pēc būtības ir 
darba devēja solījums vai piedāvājums 
darba ņēmējam. Pensiju produktiem, uz 
kuriem neattiecas Direktīva 2003/41/EK 
vai Direktīva 2009/138/EK, vai šī regula, 
dalībvalstis nosaka līdzvērtīgas 
informācijas sniegšanas prasības.

Or. en

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs darbojas dažādu veidu pensiju shēmas, kas nav ietvertas ne 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju, ne arī privāto struktūru darbības jomā. Dažas 
no šīm shēmām tiktu atbrīvotas no šīs regulas piemērošanas saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu 2. panta f) punktā, līdz ar to arī no jebkādām informācijas sniegšanas prasībām 
ES līmenī, bet citas, līdzīgas shēmas netiktu atbrīvotas, jo darba devēja finansiālā līdzdalība 
valsts tiesību aktos nav paredzēta. Nekonsekvence Eiropas Savienībā noteikti ir jānovērš.
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Grozījums Nr. 46
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja uz ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, uz kuriem attiecas šī regula, 
attiecas arī Direktīva 2009/138/EK, 
piemēro gan šo regulu, gan Direktīvu 
2009/138/EK. Ja Direktīvas 2009/138/EK 
un šīs regulas prasības ir vienādas, tās 
uzskata par izpildītām, ja ir izpildītas šīs 
regulas prasības.

Or. en

Pamatojums

Izvairīties no informācijas sniegšanas prasību dublēšanās.

Grozījums Nr. 47
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 48
Olle Schmidt
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – c punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 49
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām un 
pielikumā ietverto paraugu izstrādā 
pamatinformācijas dokumentu katram 
ieguldījumu produktam, ko tas izveido, un 
publicē dokumentu paša izvēlētā tīmekļa 
vietnē, kā arī centrālā veidā vienā no ECB 
un attiecīgās valsts kontroles iestādes 
izveidotajām tīmekļa vietnēm, pirms 
ieguldījumu produktu var pārdot 
privātajiem ieguldītajiem.

Or. de

Grozījums Nr. 50
Mitro Repo

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pamatinformācijas dokuments ir precīzs, 
godīgs, skaidrs un nav maldinošs. Ar 
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dokumentu nodrošina iespēju salīdzināt 
produktus pirms lēmuma par ieguldījumu
pieņemšanas.

Or. fi

Grozījums Nr. 51
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pamatinformācijas dokuments ir
informācija pirms līguma noslēgšanas. 
Tas ir precīzs, godīgs, skaidrs un nav 
maldinošs.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pamatinformācijas dokumentam vajadzētu būt izmantojamam un uztveramam kā neatkarīgam 
dokumentam, bet tiem privātajiem ieguldītājiem, kuri vēlas saņemt vairāk informācijas, būtu 
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jānodrošina iespēja šo papildu informāciju viegli atrast.

Grozījums Nr. 53
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pamatinformācijas dokuments ir 
atsevišķs dokuments, kas ir skaidri 
atšķirams no reklāmas materiāliem un kas 
neietver produkta reklāmu.

Or. de

Grozījums Nr. 54
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pamatinformācijas dokuments 
nesatur reklāmu vai ieteikumu ieguldīt.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatinformācijas dokumentu izstrādā 
kā īsu dokumentu, kuru:

3. Pamatinformācijas dokumentu izstrādā 
kā īsu, ne vairāk kā divas 
DIN A4 lappuses garu dokumentu, kuru:
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Or. de

Grozījums Nr. 56
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatinformācijas dokumentu izstrādā 
kā īsu dokumentu, kuru:

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

Or. en

Grozījums Nr. 57
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatinformācijas dokumentu izstrādā 
kā īsu dokumentu, kuru:

3. Pamatinformācijas dokumentu izstrādā 
kā īsu dokumentu, kura garums 
nepārsniedz trīs A4 formāta lapas un 
kuru:

Or. en

Grozījums Nr. 58
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iii) nelieto tehniskus terminus.
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Or. de

Grozījums Nr. 59
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde 
(EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde (EVTI) izstrādā regulatīvo 
standartu projektus, kuros noteikts 
pamatinformācijas dokumenta garums un 
formāts.
Regulatīvo tehnisko standartu projektos 
ņem vērā dažādus ieguldījumu produktu 
veidus. Eiropas uzraudzības iestādes 
iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai līdz [..].

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 60
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 61
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 62
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 63
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

“Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija 
par šo ieguldījumu produktu. Tas nav 
reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir 
paredzēts sniegt šādu informāciju, lai 
palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim 
ieguldījumu produktam un kādi ir ar 
ieguldīšanu tajā saistītie riski un iespējas, 
kā arī ar to saistītās izmaksas. Iesakām to 
izlasīt, lai varētu labāk salīdzināt dažādus 
ieguldījumu produktus. Šis dokuments 
nav ieteikums veikt pirkumu. Lai 
pieņemtu uz informāciju balstītu lēmumu 
par ieguldījuma veikšanu, var būt 
jāiepazīstas ar citiem papildinošiem 
dokumentiem.”

Or. en

Pamatojums

Būtu skaidri jānorāda, ka pamatinformācijas dokuments neaizstāj ieguldījumu produkta 
pilnīgu analīzi un ka, lai pieņemtu uz informāciju balstītu lēmumu, var būt jāiepazīstas ar 
papildu dokumentiem, kas satur sīkāku informāciju.

Grozījums Nr. 64
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija 
par šo ieguldījumu produktu. Tas nav 
reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir 

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

paredzēts sniegt šādu informāciju, lai 
palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim 
ieguldījumu produktam un kādi ir ar 
ieguldīšanu tajā saistītie riski un izmaksas. 
Iesakām to izlasīt, lai varētu pieņemt uz 
informāciju balstītu lēmumu par 
ieguldījuma veikšanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 65
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) noteikums, ka izveidotājs ikgadējā 
dokumentā pārredzamā veidā informē 
klientu par ieguldījuma produkta 
darbības rezultātiem. Šajā dokumentā 
ietver retrospektīvu informāciju par 
ieguldījuma produkta darbības 
rezultātiem iepriekšējā gadā. Turklāt šos 
retrospektīvos darbības rezultātus 
salīdzina ar citu ieguldījumu produktu, 
kuram ir līdzīgs riska profils. Ja klientam 
ir vairāki noteikta izveidotāja ieguldījumu 
produkti, uz kuriem attiecas šī regula, 
iepriekš minētā informācija un 
salīdzinājums attiecas uz visu ieguldījumu 
portfeli. Norāda arī visas maksas, kas 
skar ieguldījumu produkta ienākumus;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt pārredzamību pār to ieguldījumu produktu darbības 
rezultātiem, uz kuriem attiecas šī regula. Tāpēc noteikta produkta un — attiecīgā gadījumā —
portfeļa darbības rezultāti būtu jāsalīdzina ar citu produktu, kuram ir līdzīgi riski. Turklāt 
būtu jāatklāj visas maksas, kas skar ienākumus.
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Grozījums Nr. 66
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

via) un iespēja anulēt ieguldījumu 
produktu;

Or. de

Grozījums Nr. 67
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Iedaļa ir pārcelta tālāk, lai nodrošinātu saskaņotību.

Grozījums Nr. 68
Thomas Händel

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

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

ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma, un, ja attiecas, kura no tām;

Or. de

Grozījums Nr. 69
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) iedaļā „Vai es varētu zaudēt naudu?” 
– īsa norāde par to, vai ir iespējami 
kapitāla zaudējumi, tostarp:
i) par to, vai ir nodrošinātas jebkādas 
garantijas vai kapitāla aizsardzība, kā arī 
par jebkuriem garantiju vai kapitāla 
aizsardzības ierobežojumiem;
ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma;

Or. en

Pamatojums

Teksts atbilst saskaņotības labad svītrotajam tekstam c) apakšpunktā. Informācijai par risku 
ir jāpaliek tur, kur tā ir.

Grozījums Nr. 70
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iegūt?” – ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs un brīdinājumi attiecībā 
uz jebkuriem konkrētiem riskiem, kuri var 
nebūt pilnībā atspoguļoti summārajā 
rādītājā; jāietver saprotams un uzskatāms 
risku apraksts;

Or. de

Grozījums Nr. 71
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) iedaļā „Kādi ir riski un ko es varētu 
iegūt?”:

i) ieguldījumu produkta riska un 
ienesīguma profils, tostarp profila 
summārais rādītājs, kas atspoguļo arī 
izmaksu ietekmi un ko izsaka kā 
paredzamo turpmākās darbības rezultātu 
prognozi, kam pievienots saprotams 
skaidrojums par produkta pamatriskiem;

ii) ieguldījumu produkta, tostarp tā risku, 
iespējamo turpmākās darbības rezultātu 
salīdzinājums ar bezriska standartu;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Thomas Händel

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

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 73
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ar ieguldījumu produktu saistītajām izmaksām var būt nopietna ietekme uz ieguldījuma 
produkta ieņēmumiem. Patērētājiem bieži vien ir grūti novērtēt izmaksu ietekmi, ja izmaksas 
ir izteiktas procentuāli. Piemērs, kurā ir norādīta kopējo izmaksu ietekme uz ieguldījumu 
naudas izteiksmē, uzlabos salīdzināmību, pārredzamību un klientu informētību. Kopējās 
izmaksas būtu jāizsaka naudas izteiksmē, lai parādītu kopējo izmaksu ietekmi uz ieguldījumu.

Grozījums Nr. 74
Sirpa Pietikäinen
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs
naudas izteiksmē, un paziņojums, ka 
privātajam ieguldītājam būtu jāpieprasa, 
lai persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu, sniedz papildu informāciju par 
izmaksām, tostarp jebkādām pārdevēja 
noteiktām papildu izmaksām, kas nav 
norādītas pamatinformācijas dokumentā;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs, kā 
arī norāde par samaksas nosacījumiem 
saistībā ar šīm izmaksām;

Or. en

Pamatojums

Ieguldītājam būtu jāzina, kad ir veicami maksājumi.

Grozījums Nr. 76
Mitro Repo
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) iedaļā „Kādas ir izmaksas?” – ar
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs, kā 
arī nodokļi un iespējamā komisijas 
maksa, kas jāmaksā privātajam 
ieguldītājam;

Or. fi

Grozījums Nr. 77
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) iedaļā „Vai man jāmaksā nodokļi?” –
norāde par nodokļu režīmu, kas attiecīgā 
gadījumā piemērojams ieguldījumu 
produktam;

Or. en

Pamatojums

Privātajiem ieguldītājiem būtu jāzina piemērojamais nodokļu režīms, jo nodokļi ietekmē 
peļņu, ko ieguldītājs gūst no veiktajiem ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 78
Cristian Silviu Buşoi

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

fb) iedaļā „Kādi ir šā produkta iegādes 
nosacījumi?” – jebkādi ieguldījumu 
produkta iegādes nosacījumi vai 
ierobežojumi, tostarp sākotnējo un/vai 
turpmāko ieguldījumu minimālais 
apjoms;

Or. en

Pamatojums

Privātajiem ieguldītājiem vajadzētu būt pienācīgi informētiem par jebkādiem ar ieguldījumu 
produkta iegādi saistītiem nosacījumiem, piemēram, par ieguldījumu (sākotnējo un turpmāko) 
minimālo apjomu.

Grozījums Nr. 79
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 80
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) iedaļā „Kā produkts ir darbojies 
pagātnē?” – ieguldījumu produkta rezultāti 
pagātnē, ja tas ir svarīgi, ņemot vērā 
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produkta raksturu un tā darbības ilgumu; produkta raksturu un tā darbības ilgumu, 
kā arī skaidrs brīdinājums par to, ka 
pagātnē gūtie rezultāti negarantē 
ieguldījumu produkta turpmākos 
rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) iedaļā „Kā produkts ir darbojies 
pagātnē?” – ieguldījumu produkta rezultāti 
pagātnē, ja tas ir svarīgi, ņemot vērā 
produkta raksturu un tā darbības ilgumu, 
kā arī brīdinājums par to, ka pagātnē 
gūtie ieņēmumi negarantē turpmākās 
darbības rezultātus; ja ieguldījumu 
produkts ir piesaistīts kādam standartam, 
tad publicē arī standarta darbības 
rezultātus, lai ieguldījumu produkta 
darbības rezultātus varētu salīdzināt ar 
standartu;

Or. en

Pamatojums

Ieguldītāji jābrīdina, ka pagātnē gūtie rezultāti negarantē līdzīgus rezultātus nākotnē, lai 
lēmums netiktu balstīts tikai un vienīgi uz pagātnē gūtajiem rezultātiem. Ja produkts ir 
piesaistīts kādam standartam, vajadzētu būt iespējai produkta darbības rezultātus salīdzināt 
ar šo standartu, lai ieguldītājam būtu skaidrāks priekšstats par attiecīgā produkta darbības 
rezultātiem.

Grozījums Nr. 82
Thomas Händel

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

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

h) pensiju produktiem iedaļā „Ko es varētu 
iegūt, kad pensionēšos?” – iespējamo 
nākotnes rezultātu izklāsts, kuri skaidri 
iedalīti dažādos attīstības scenārijos, 
tostarp norādot arī sliktāko iespējamo 
attīstības situāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 83
Mitro Repo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

h) pensiju produktiem iedaļā „Ko es varētu 
iegūt, kad pensionēšos?” – iespējamo 
nākotnes rezultātu izklāsts. Līdz ar pensiju 
produktiem privātajiem ieguldītājiem 
sniedz nepārprotamu, skaidru un 
saprotamu informāciju par iespējamiem 
ierobežojumiem finansējuma izmaksā.

Or. fi

Grozījums Nr. 84
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) iedaļā „Kādu samaksu par 
sniegtajiem pakalpojumiem saņem 
starpnieks?” – pārskats par sniegto vai 
sniedzamo pakalpojumu samaksas veidu 
un apmēru starpniekam;

Or. de
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Grozījums Nr. 85
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) iedaļā „Kā iesniegt sūdzību?” –
informācija par to, kā klients var iesniegt 
sūdzību par produktu;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 87
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ieguldījumu produkta izveidotājs var 
iekļaut citu objektīvu informāciju tikai tad, 
ja tā ir nepieciešama privātajam 
ieguldītajam uz informāciju balstīta 



AM\925217LV.doc 37/71 PE504.158v01-00

LV

par konkrētu ieguldījumu produktu. lēmuma pieņemšanā par konkrētu 
ieguldījumu produktu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 88
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Informāciju, kas minēta 2. punktā, 
izklāsta vienotā formātā, tostarp ar 
vienādiem virsrakstiem, un standartizētā 
kartībā, kas izklāstīta 2. punktā, lai to 
varētu salīdzināt ar jebkura cita 
ieguldījumu produkta pamatinformācijas 
dokumentu. Pamatinformācijas dokumentā 
redzamā veidā norāda kopīgu simbolu, lai 
šo dokumentu varētu atšķirt no citiem 
dokumentiem; negatīvo informāciju pilnos 
teikumos norāda pirms pozitīvās 
informācijas; aizliegts iekļaut cenu 
sarakstus un terminu saīsinājumus.

Or. de

Grozījums Nr. 89
Thomas Händel

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

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 90
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Regulas 8. panta 5. punktā paredzētais noteikums par deleģētajiem aktiem var radīt saderības 
problēmu ar dažu dalībvalstu konstitucionālajām tiesībām. Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz „citu objektīvu informāciju”. Lai nozare un 
Eiropas uzraudzības iestādes spētu ātri reaģēt uz norisēm tirgū, visām trim Eiropas 
uzraudzības iestādēm būtu kopīgi jāizstrādā vienoti regulatīvie tehniskie standarti, nevis 
jāpilnvaro Komisija pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 92
Olle Schmidt

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

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 93
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 94
Cristian Silviu Buşoi
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Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Privātais ieguldītājs, kurš lēmumu par
ieguldījumu ir pieņēmis, pamatojoties uz
pamatinformācijas dokumentu, kas 
neatbilst 6., 7. un 8. pantā noteiktajām
prasībām, no ieguldījumu produkta 
izveidotāja var prasīt atlīdzību par 
jebkādiem finansiāliem zaudējumiem, kas 
radušies tāpēc, ka ieguldījumu produkta 
izveidotājs nav izpildījis šīs prasības.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad teksts ir pārveidots. Jānorāda tieša saikne starp zaudējumiem un 6., 7. un 
8. pantā noteikto prasību nepildīšanu.

Grozījums Nr. 95
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ieguldītājiem paredzētā 
pamatinformācija ir informācija pirms 
līguma noslēgšanas. Tā ir patiesa, skaidra 
un nav maldinoša. Tā atbilst attiecīgajām 
prospekta daļām. Ja pastāv saistoši 
līguma dokumenti, pamatinformācijas 
dokuments atbilst šiem dokumentiem.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņot ar ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenta standartiem attiecībā uz 
PVKIU Direktīvu 2009/65/EK. Noteikumam par pierādīšanas pienākumu būtu jāatbilst 
noteikumam par pierādīšanas pienākumu PVKIU 4. direktīvas 79. panta 2. punktā. Būtu 
jāveic ar konkrētu pierādīšanas pienākumu saistīto seku pilnīga analīze, atspoguļojot arī 
iespējamo ietekmi uz privātā ieguldītāja izmaksām.

Grozījums Nr. 96
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 97
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

zaudējumi, kuru cēlonis ir 
pamatinformācijas dokumenta 
izmantošana, ieguldījumu produkta 
izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir izstrādāts 
saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 8. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 98
Toine Manders

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 99
Pier Antonio Panzeri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina civiltiesiskās 
atbildības mehānismu, pamatojoties uz 
ieguldītājiem paredzēto 
pamatinformāciju, tostarp jebkuru tās 
tulkojumu, ja tā ir maldinoša, neprecīza 
vai neatbilstīga bāzes ieguldījumu 
produkta iezīmēm. Šajā saistībā 
ieguldītājiem paredzētajā 
pamatinformācijā ir ietverts skaidrs 
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brīdinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu privātajiem ieguldītajiem, laikus 
un pierādāmā veidā pirms darījuma 
noslēgšanas, kas attiecas uz ieguldījumu 
produktu, nodrošina tiem 
pamatinformācijas dokumentu, 
pierādīšanas pienākums par šo darbību 
attiecas uz ieguldījumu produkta 
izveidotāju.

Or. de

Grozījums Nr. 101
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. de

Grozījums Nr. 103
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Privātie ieguldītāji būtu jāinformē neatkarīgi no darījuma noslēgšanai izmantotajiem saziņas 
līdzekļiem. Pēc darījuma veikšanas pamatinformācijas dokuments vairs nav noderīgs, jo 
izvēle jau ir izdarīta.

Grozījums Nr. 104
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atkāpjoties no 1. punkta un ja 
privātais ieguldītājs darījuma noslēgšanai 
izmanto tālsaziņas līdzekļus, persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, var 
nodrošināt privātajam ieguldītājam 
pamatinformācijas dokumentu uzreiz pēc 
darījuma noslēgšanas, ja:
i) privātais ieguldītājs ir pieprasījis 
pamatinformācijas dokumentu nodrošināt 
uz papīra un
ii) pamatinformācijas dokuments 
privātajam ieguldītājam pirms darījuma 
noslēgšanas ir nodrošināts uz cita 
pastāvīga informācijas nesēja saskaņā ar 
13. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Lai atvieglotu darījumu noslēgšanu privātā ieguldītāja izvēlētajā brīdī, ir jānodrošina 
elastība. Izmantoto saziņas līdzekļu dēļ ieguldītājs nedrīkstētu zaudēt ieguldījumu veikšanas 
impulsu. Ja privātais ieguldītājs pamatinformācijas dokumentu vēlas saņemt uz papīra, tas 
nedrīkstētu kavēt darījuma noslēgšanu, ja vien pamatinformācijas dokuments pirms darījuma 
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noslēgšanas ir nodrošināts ar citu elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību.

Grozījums Nr. 105
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantu, 
precizējot nosacījumus attiecībā uz 
pamatinformācijas dokumenta savlaicīgas 
nodrošināšanas prasības izpildi, kas 
minēta 1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Teksta pārveidošana saskaņā ar 2. punkta un 4. punkta b) apakšpunkta svītrojumu.

Grozījums Nr. 106
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstīgu elastību un lai nozare un Eiropas uzraudzības iestādes spētu ātri 
reaģēt uz norisēm tirgū, visām trim Eiropas uzraudzības iestādēm būtu kopīgi jāizstrādā 
vienoti regulatīvie tehniskie standarti, nevis jāpilnvaro Komisija pieņemt deleģētos aktus.
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Grozījums Nr. 107
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) metodi un termiņu pamatinformācijas 
dokumenta nodrošināšanai saskaņā ar 
2. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrots saskaņā ar 2. punkta svītrojumu.

Grozījums Nr. 108
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) metodi un termiņu pamatinformācijas 
dokumenta nodrošināšanai saskaņā ar 
2. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksta pārveidošana saskaņā ar 2. punkta un 4. punkta b) apakšpunkta svītrojumu.

Grozījums Nr. 109
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
12. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 110
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 111
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 112
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 113
Toine Manders

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tomēr, ja pamatinformācijas 
dokumentu nodrošina uz pastāvīga 
informācijas nesēja, kas nav papīrs, vai 
tīmekļa vietnē, pēc privāto ieguldītāju 
pieprasījuma viņiem bez maksas 
nodrošina tā papīra kopiju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 114
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pārdevējs izveido atbilstīgas procedūras un 
kārtību, kas nodrošina to, ka privātie 
ieguldītāji, kas ir iesnieguši sūdzību 
saistībā ar pamatinformācijas dokumentu
un bāzes ieguldījumu produktiem, saņem 
atbildi pēc būtības laikus un pienācīgā 
veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 116
Cristian Silviu Buşoi

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

Ieguldījumu produkta izveidotājs un/vai 
persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, informē privātos ieguldītājus 
par jebkādām alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūrām, kas tiem 
pieejamas saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu .../2013 [ierakstīt 
numuru] par patērētāju strīdu alternatīvu 
izšķiršanu.

Or. en

Pamatojums

Privātie ieguldītāji būtu jāinformē par pieejamajiem tiesiskās aizsardzības mehānismiem, lai 
viņi varētu tos izmantot.

Grozījums Nr. 117
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūru šajā priekšlikumā nevajadzētu regulēt atsevišķi. Ja 
alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūra šajā priekšlikumā tiek saglabāta, ierosinu atsaukties 
uz Direktīvu par alternatīvu strīdu izšķiršanu (COM(2011)0793, galīgā redakcija) vai vismaz 
kontrolēt, lai alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras iznākums šajā priekšlikumā saskanētu 
ar notiekošo sarunu iznākumu attiecībā uz Direktīvu par alternatīvu strīdu izšķiršanu.

Grozījums Nr. 118
Pier Antonio Panzeri

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

15.a pants
Kolektīvu strīdu alternatīva izšķiršana

Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest 
alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras, 
lai kopīgi risinātu vienādus vai līdzīgus 
strīdus starp izveidotāju un personu, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, un 
vairākiem privātiem ieguldītājiem. 
Alternatīvas strīdu izšķiršanas sistēmas 
gan attiecībā uz individuālām, gan 
kolektīvām prasībām un tiesisko 
aizsardzību ir papildinošas, nevis 
savstarpēji izslēdzošas procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
15.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.b pants
Informācija par alternatīvu strīdu 

izšķiršanu
1. Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu 
produkta izveidotājs vai persona, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, informē 
privāto ieguldītāju par alternatīvas strīdu 
izšķiršanas struktūrām, kuru darbības 
joma uz tiem attiecas un kuras ir 
kompetentas risināt iespējamos strīdus, 
kas varētu izcelties starp tiem un privāto 
ieguldītāju. Tie arī norāda, vai viņi 
apņemas izmantot minētās struktūras, lai 
izšķirtu strīdus ar privātajiem 
ieguldītājiem, vai arī viņiem tas ir jādara 
obligāti.
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2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju
skaidrā, saprotamā un viegli pieejamā 
veidā sniedz tirgotāja tīmekļa vietnē, ja 
tāda ir, un attiecīgā gadījumā min starp 
tirgotāju un patērētāju noslēgto 
pārdošanas vai pakalpojumu līgumu 
vispārējos noteikumos un nosacījumos.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, 
kad strīdu starp privāto ieguldītāju un 
ieguldījumu produkta izveidotāju vai 
personu, kas attiecīgās valsts teritorijā 
pārdod ieguldījumu produktu, nevar 
izšķirt pēc tam, kad privātais ieguldītājs ir 
iesniedzis sūdzību tieši ieguldījumu 
produkta izveidotājam vai personai, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, pēdējais 
sniedz privātajam ieguldītājam 1. punktā 
minēto informāciju, norādot, vai strīda 
izšķiršanai tiks izmantotas attiecīgās 
alternatīvas strīdu izšķiršanas struktūras. 
Šādu informāciju nodrošina uz papīra vai 
cita pastāvīga informācijas nesēja.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 121
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, ja privātais 
ieguldītājs sāk alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūru, kas noteikta valsts 
tiesību aktos, pret ieguldījumu produktu 
izveidotāju vai personu, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, saistībā ar strīdu 
par pamatinformācijas dokumentu un
bāzes ieguldījumu produktiem, 
ieguldījumu produkta izveidotājs vai 
persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktus, piedalās minētajā procedūrā ar 
nosacījumu, ka tā atbilst šādām prasībām:

Or. en

Grozījums Nr. 122
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 123
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 124
Pier Antonio Panzeri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) procedūras rezultātā tiek pieņemti 
lēmumi, kas var būt saistoši izveidotājam 
un personai, kas pārdod ieguldījumu 
produktus;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 126
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 127
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šai prasībai nav nekāda sakara ar 22. apsvērumā minētajām tiesībām sniegt prasību tiesā. 
Nevajadzīgas prasības tikai apgrūtinās ieguldījumu produktu izveidotāju vai personu, kas 
šādus produktus pārdod, līdzdalību privāto ieguldītāju uzsāktajās alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūrās. Tāpēc šī prasība būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 128
Sirpa Pietikäinen



PE504.158v01-00 60/71 AM\925217LV.doc

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 129
Pier Antonio Panzeri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) procedūra ir bez maksas vai pieejama 
par nelielu samaksu;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šai prasībai nav nekāda sakara ar 22. apsvērumā minētajām tiesībām sniegt prasību tiesā. 
Nevajadzīgas prasības tikai apgrūtinās ieguldījumu produktu izveidotāju vai personu, kas 
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šādus produktus pārdod, līdzdalību privāto ieguldītāju uzsāktajās alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūrās. Tāpēc šī prasība būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 131
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 132
Pier Antonio Panzeri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) elektroniskie līdzekļi ir papildu līdzekļi, 
ar kuru palīdzību puses var piekļūt 
procedūrai;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Pier Antonio Panzeri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots



PE504.158v01-00 62/71 AM\925217LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 134
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šai prasībai nav nekāda sakara ar 22. apsvērumā minētajām tiesībām sniegt prasību tiesā. 
Nevajadzīgas prasības tikai apgrūtinās ieguldījumu produktu izveidotāju vai personu, kas 
šādus produktus pārdod, līdzdalību privāto ieguldītāju uzsāktajās alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūrās. Tāpēc šī prasība būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 135
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 136
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
izveidotas atbilstošas, pārredzamas, 
efektīvas, objektīvas, neatkarīgas, ātras un 
taisnīgas tiesiskās aizsardzības procedūras 
alternatīvai strīdu izšķiršanai starp 
ieguldījumu produktu izveidotāju un 
pārdevēju un privātajiem ieguldītājiem.
Dalībvalstis arī nodrošina, ka visi 
ieguldījumu produktu izveidotāji un 
pārdevēji piedalās ārpustiesas alternatīvas 
strīdu izšķiršanas procedūrās.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Pier Antonio Panzeri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka, 
alternatīvas strīdu izšķiršanas struktūrām 
ļaujot ieviest iepriekš noteiktus monetāros 
robežlielumus, lai ierobežotu piekļuvi 
alternatīvas strīdu izšķiršanas 
procedūrām, šos robežlielumus nedrīkst 
noteikt tādā līmenī, ka tie būtiski 
mazinātu patērētāju iespēju sūdzības 
izskatīt alternatīvas strīdu izšķiršanas 
struktūrās.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis atvieglo privāto 
ieguldītāju piekļuvi alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūrām un nodrošina, ka 
strīdus, kuros iesaistīti tās teritorijā 
reģistrēti izveidotāji un personas, kas 
pārdod ieguldījumu produktus, var 
iesniegt alternatīvas strīdu izšķiršanas 
struktūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 140
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en



AM\925217LV.doc 65/71 PE504.158v01-00

LV

Grozījums Nr. 141
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) par pārkāpumu atbildīgās personas 
gatavību sadarboties;

d) par pārkāpumu atbildīgās juridiskās 
personas gatavību sadarboties;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbildīgās personas iepriekš izdarītos 
pārkāpumus.

e) atbildīgās juridiskās personas iepriekš 
izdarītos pārkāpumus.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 144
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 145
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas 
tajā norādīts. Tas neietekmē citus spēkā 
esošos tehniskos standartus.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 146
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Tiklīdz Komisija pieņem tehniskos 
standartus, tā par tiem vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 147
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 8. panta 5. punktu, 10. panta 
2. punktu un 12. panta 4. punktu pieņemtie 
deleģētie akti stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 

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

Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 
minēto termiņu pagarina par [2 mēnešiem].

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 148
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu būt tiesībām pārejas periodu ļaut izmantot arī tiem fondiem, kuri nav 
saistīti ar PVKIU un kuriem valsts līmenī pašlaik ir piemērojamas PVKIU 4. direktīvā 
noteiktās prasības attiecībā uz ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju. Tas palīdzētu radīt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ieguldījumu produktiem.
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Grozījums Nr. 149
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārvaldības sabiedrības un ieguldījumu 
sabiedrības, kas definētas Direktīvas 
2001/61/ES 4. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, un personas, kas pārdod 
alternatīvu ieguldījumu fondu 
sertifikātus, kas definēti minētās 
direktīvas 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ir atbrīvotas no šajā 
regulā minētajām saistībām, ja atbilstoši 
valsts tiesību aktiem tās nodrošina 
ieguldītājiem paredzētās 
pamatinformācijas dokumentu saskaņā ar 
Direktīvas 2009/65/EK 78. pantu vai 
attiecīgajiem valsts tiesību aktu 
noteikumiem, līdz [OV: lūdzu, ievietojiet 
datumu piecus gadus pēc regulas stāšanās 
spēkā].

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 150
Olle Schmidt

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

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 151
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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