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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Investicijas svarstantiems mažmeniniams investuotojams vis dažniau siūloma skirtingų rūšių 
įvairiausių investicinių produktų. Šiais produktais dažnai siūlomi specifiniai prie mažmeninių 
investuotojų poreikių pritaikyti investavimo sprendimai, bet jie dažnai būna sudėtingi ir 
sunkiai suprantami. Dabartinė investuotojams atskleidžiama informacija apie tokius 
investicinius produktus yra nenuosekli ir dažnai nepadeda mažmeniniams investuotojams 
palyginti skirtingus produktus ir suvokti jų savybes. Todėl mažmeniniai investuotojai dažnai 
investuoja ne visiškai suprasdami riziką ir išlaidas, dėl to kartais patiria nenumatytų nuostolių.

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

Vartotojų apsaugos atžvilgiu pirmiausia pažymėtina, kad investiciniai produktai daugeliui 
žmonių yra labai sudėtingi, todėl juos reikia apsaugoti. Paprastai žmonės žino apie šio 
sandorio poveikį, ieško informacijos ir naudojasi patarimais.

Vartotojo galimybė atsižvelgti į savo padėties ypatumus sudarant atskirus sutartinius 
susitarimus su investicijų fondu, tam tikrais atvejais padedant nešališkiems patarėjams, 
neturėtų būti ribojama pernelyg dideliu Europos lygmens reglamentavimu, ypač atsižvelgiant 
į tai, kad tarpvalstybinis poveikis yra ribotas.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos vienodos 
taisyklės dėl pagrindinės informacijos 
dokumento, kurį turi parengti investicinių 
produktų teikėjai, formato ir turinio ir 

Šiame reglamente nustatomos vienodos 
taisyklės dėl pagrindinės informacijos 
dokumento, kurį turi parengti investicinių 
produktų teikėjai bei tarpininkai, formato 



PE502.121v02-00 4/18 PA\923326LT.doc

LT

vienodos taisyklės dėl šio dokumento 
pateikimo mažmeniniams investuotojams.

ir turinio ir vienodos taisyklės dėl šio 
dokumento pateikimo mažmeniniams 
investuotojams.

Or. en

Pagrindimas

Tarpininkai turėtų būti įpareigoti pateikti informaciją, pvz., apie tikrąsias išlaidas, savo 
atlyginimą arba investicinių produktų apmokestinimo tvarką. Visa informacija, kurios reikia 
norint priimti informacija pagrįstą sprendimą, ar investuoti į produktą, turėtų būti pateikta tik 
viename dokumente. Kad gautų atskleidžiamą informaciją, vartotojas neturėtų būti 
įpareigotas susipažinti su pagrindinės informacijos dokumentu (PID) ir skaityti dar vieną 
dokumentą, kaip nustatyta Finansinių priemonių rinkų direktyvoje arba Draudimo 
tarpininkavimo direktyvoje (DTD).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) draudimo produktams, pagal kuriuos 
nesiūloma išperkamoji suma arba kai ta
išperkamoji suma visiškai arba iš dalies 
nepriklauso tiesiogiai arba netiesiogiai 
nuo rinkos svyravimo;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Į šio reglamento taikymo sritį neturėtų būti įtraukti tik investiciniai paketai ar investavimo 
produktai, kurių grąža (iš dalies) nelabai gerai žinoma. Visų taupymo arba investavimo 
produktų atveju be jokių išimčių vartotojui turėtų būti pateikiamas PID. Tai pagrindinė 
sąlyga siekiant, kad vartotojai įgustų visuomet atsižvelgti į PID, koks taupymo ar investavimo 
produktas jiems bebūtų siūlomas.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Į taikymo sritį derėtų įtraukti terminuotuosius indėlius, indėlių sertifikatus ir obligacijas. Jei 
teisės akto tikslas – padėti vartotojams palyginti skirtingų taupymo ir investavimo produktų 
riziką ir pranašumus, kartu su visais šiais produktais turėtų būti pateikiamas PID. Pavyzdžiui, 
vartotojui vietoj banko indėlių siūlomi tam tikri struktūrizuotieji produktai; kartu su 
struktūrizuotaisiais produktais būtų pateikiamas PID, bet tokį produktą būtų sunku palyginti 
su banko indėliu, su kuriuo pateikti PID nereikalaujama.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Teisės akto tikslas – padėti vartotojams palyginti skirtingų taupymo ir investavimo produktų 
riziką ir pranašumus, kartu su visais šiais produktais turėtų būti pateikiamas PID.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) profesinių pensijų sistemoms, kurioms 
taikoma Direktyva 2003/41/EB arba 
Direktyva 2009/138/EB; ir

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vis dar svarbu, kad būtų paprasta suprasti su jų profesinėmis pensijomis susijusią riziką ir 
tikėtinus padarinius. Jie taip pat turi žinoti, kokia finansinė rizika jiems kyla, kad galėtų 
pakeisti taupymo ir investavimo produktus. Šiuo požiūriu, informacija apie profesines 
pensijas reikalinga tam, kad būtų tinkamai išsklaidyta rizika ir teisingai įvertinta tai, kokios 
sumažėjusių pajamų kompensacijos vartotojas gali tikėtis išėjęs į pensiją.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) investicinis produktas – bet kokia 
investicija arba mažmeniniams 
investuotojams parduodamas taupymo 
produktas neatsižvelgiant į jo teisinę 
formą;

Or. en

Pagrindimas

Kaip minėta 2 straipsnio a–d dalyse, šio reglamento taikymo sritis neturėtų būti apribota 
investicijų paketais, kurių atveju investuotojas susiduria su svyravimu, priklausančiu nuo 
turto, kurio investuotojas negali tiesiogiai įsigyti.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) parduodantis asmuo – asmuo, 
konsultuojantis mažmeninius 
investuotojus investicinių produktų 
klausimais arba veikiantis kaip 
mažmeninių investuotojų investavimo 
tarpininkas.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomame reglamente nepateikiama investicinį produktą parduodančio asmens apibrėžtis. 
Pardavimo sąvoka per siaura, nes kai kurie tarpininkai ne „parduoda“ investicinį produktą, 
bet užmezga ryšį tarp vartotojo ir produkto teikėjo (pvz., draudimo bendrovės).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Investicinių produktų teikėjas pagal šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus 
parengia kiekvieno teikiamo produkto 
pagrindinės informacijos dokumentą ir jį 
paskelbia kartu su prospektu interneto 
svetainėje, kurioje skelbiamas prospektas, 
ir bent jau savo interneto svetainėje prieš 
produktą parduodant mažmeniniams 
investuotojams. Prireikus pagrindinės 
informacijos dokumentą baigia rengti 
platintojas.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentas mano, kad visur, kur skelbiamas prospektas ir kur jis teikiamas 
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mažmeniniams investuotojams, kartu turėtų būti teikiamas PID (bent produkto teikėjo dalis). 
Pageidautina, kad visus PID būtų galima lengvai rasti oficialioje kontrolės institucijos 
svetainėje.

Nuomonės referentas pritaria, kad produkto teikėjas būtų įpareigotas parengti PID. Tačiau 
produkto teikėjo pateiktą informaciją derėtų papildyti platintojo pateikta informacija.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagrindinės informacijos dokumente 
nepateikiama jokios rinkodaros 
informacijos ar rekomendacijų investuoti, 
tai – savarankiškas dokumentas, aiškiai 
atskirtas nuo rinkodaros medžiagos.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinės informacijos dokumente neturėtų būti jokių rinkodaros pranešimų ar 
rekomendacijų investuoti, tačiau siūlomame reglamente to nėra aiškiai pasakyta. Kadangi 
neužtikrinta, kad visiems pagrindinės informacijos dokumentams būtų taikomas ankstesnis 
kompetentingos institucijos susitarimas prieš juos paskelbiant, ši nuostata turi būti kuo 
tikslesnė.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindinės informacijos dokumentas 
rašomas valstybės narės valstybinėmis 
kalbomis arba toje valstybės narės dalyje, 
kurioje platinamas investicinis produktas, 
vartojama valstybine kalba arba tos 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms priimtina kalba, jei ji 
vartojama toje valstybės narės dalyje, 
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išverčiamas į vieną iš tų kalbų. kurioje platinamas investicinis produktas, 
o kai jis parašytas kita kalba, jis 
išverčiamas į vieną iš tų kalbų.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentas mano, jog labai svarbu, kad pagrindinės informacijos dokumentą 
suprastų visuomenė, kuriai tarpininkas skiria šį dokumentą. Šiuo atžvilgiu dėl siūlomo 
7 straipsnio gali kilti problemų: pagal šio straipsnio nuostatas PID mažmeniniam 
investuotojui gali būti pateiktas kalba, kurios vartotojas nemoka arba moka nepakankamai 
gerai.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Išlaidų klausimas yra svarbus kriterijus renkantis investicinį produktą. Kadangi suvestinė, 
pavadinta PID, yra svarbi vartotojo informavimo priemonė, šioje suvestinėje turėtų būti 
nurodomos ir išlaidos. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) kai investicinis produktas susijęs su 
draudimo išmokomis, konkrečią 

iv) veiklos rezultatų scenarijus, jei tai 
aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį; 
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informaciją apie tas draudimo išmokas; kai veiklos rezultatų scenarijai 
atskleidžiami, pagrindinės informacijos 
dokumente reikėtų paminėti blogiausią 
scenarijų; kiti atskleidžiami veiklos
rezultatų scenarijai turi būti tikėtini;

Or. en

Pagrindimas

Struktūrizuotieji produktai dažnai sukuriami siekiant pasiūlyti didelę, bet nerealistišką grąžą. 
Kai paskelbiami trys scenarijai ir neužsimenama apie jų atitinkamą įvykimo tikėtinumą, 
vartotojas mano, kad kiekvienas iš šių scenarijų tikėtinas vienodai. Be to, tokiu atveju 
produktas pristatomas naudojantis kognityvinio šališkumo principu, dėl kurio linkstama 
pervertinti palankius ar patrauklius rezultatus. Dėl šių priežasčių skelbiant veiklos rezultatų 
scenarijus derėtų atsižvelgti į šių scenarijų tikėtinumą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ar investiciniam produktui taikoma 
kompensavimo arba garantijų sistema;

ii) ar investiciniam produktui taikoma 
kompensavimo arba garantijų sistema 
nurodant, kokiai rizikai ši sistema yra 
taikoma ir kokiai netaikoma;

Or. en

Pagrindimas

Pagal kompensavimo arba garantijų sistemą gali būti teikiama skirtinga apsauga: pagal 
investuotojo kompensavimo sistemą vartotojas apsaugomas nuo tokių atvejų, kai investicinė 
įmonė praranda priemonę, o ne nuo finansinės žalos, patiriamos dėl pagrindinio turto vertės 
kintamumo arba to pagrindinio turto emitento nemokumo. Reglamentas turėtų būti tikslesnis 
siekiant, kad ši nuostata nebūtų taikoma klaidingai.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

išlaidos, susijusios su investicija į 
investicinį produktą, į kurias įeina ir 
tiesioginės, ir netiesioginės investuotojui 
tenkančios išlaidos, įskaitant suminius šių 
išlaidų rodiklius;

Or. en

Pagrindimas

Išlaidos turi būti atskleistos – ar jos būtų tiesioginės (pavyzdžiui, mokesčiai arba išankstiniai 
valdymo mokesčiai), ar netiesioginės (pavyzdžiui, į struktūrizuotąjį produktą įtrauktos 
struktūros sąnaudos). Bendrų išlaidų santykio rodiklis, kuriuo naudojasi KIPVPS 
priklausantys emitentai, neapima visų KIPVPS patiriamų išlaidų. Produkto teikėjo nurodytos 
išlaidos turėtų būti pristatomos kaip didžiausios galimos išlaidos, o išlaidos, kurios turi būti 
faktiškai apmokėtos, turėtų būti pakoreguotos platintojo rengiamoje PID dalyje. Vartotojai 
turi būti informuojami apie tikrąją struktūrizuotojo produkto struktūrizuotos dalies (į kurią 
įtrauktos išvestinės priemonės) vertę.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(g) skirsnyje „Kokie ankstesnės veiklos 
rezultatai?“ – investicinio produkto 
ankstesnės veiklos rezultatai, jei tai aktualu 
atsižvelgiant į produkto pobūdį ir turimą su 
juo susijusią patirtį. Ankstesnės veiklos 
rezultatai nebus atskleidžiami 
neperspėjus, kad tai nėra patikimi būsimų 
veiklos rezultatų rodikliai. Kai 
investavimo strategijoje nurodomas 
lyginamasis standartas, lyginamieji 
veiklos rezultatų rodikliai bus skelbiami 
kartu su veiklos rezultatais, susijusiais su 
investiciniais produktais;

Or. en

Pagrindimas

Ankstesnės veiklos rezultatai gali būti klaidingi. Produktas, kurio grąža „burbulo“ 
laikotarpiu buvo labai didelė gali būti nepatikimas. Ankstesnės veiklos rezultatai gali būti 
atskleidžiami tik tinkamai ir faktiškai perspėjus, kad ankstesnės veiklos rezultatai nėra būsimų 
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investavimo rezultatų rodiklis. Produkto teikėjai negali laisvai nustatyti laikotarpio į kurį jie 
atsižvelgs skelbdami ankstesnės veiklos rezultatus, nes priešingu atveju jie pasirinktų sau 
palankiausią laikotarpį ir nebūtų galima suderinti duomenų. Tai turėtų būti nustatyta 
deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tam tikrais atvejais tarpininkas 
nurodo:
a) su investiciniu produktu susijusias 
išlaidas, kai jis yra tarpininkas;
b) komisinius, retrocesijas ar kitas su 
sandoriu susijusias išmokas, kurias moka 
produkto teikėjas arba trečioji šalis, kaip 
nustatyta Direktyvoje 2004/39/EB ir 
Direktyvoje 2002/39/EB;
c) investicinių produktų apmokestinimo 
tvarką, taikomą toje valstybėje narėje, 
kurioje jis aktyviai platina investicinius 
produktus arba konsultuoja investicinių 
produktų klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta 5 straipsnyje, už PID rengimą turėtų būti atsakingas ne tik produkto teikėjas, 
jo parengtą dalį turėtų papildyti platintojas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

pateikimas ir turinys, kitos informacijos, 
kurią produkto teikėjas gali įtraukti į 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
3 dalį, pateikimas ir konkretūs aspektai, 
taip pat konkreti informacija apie 4 dalyje 
nurodytą bendrą formatą ir bendrą simbolį.
Komisija atsižvelgia į investicinių 
produktų skirtumus ir mažmeninių 
investuotojų gebėjimus, taip pat 
investicinių produktų savybes, kurie sudaro 
sąlygas mažmeniniam investuotojui 
pasirinkti iš skirtingų pagrindinių 
investicijų arba kitų produkto teikiamų 
galimybių, įskaitant atvejus, kai šis 
pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba 
keistis ateityje. Prieš priimdama 
deleguotuosius aktus, Komisija atlieka 
atitinkamus tyrimus, kuriuose dalyvauja 
vartotojai, kad galėtų atrinkti 
tinkamiausias priemones vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Rengiant Komisijos reglamentą dėl KIPVPS pagrindinės informacijos investuotojams 
dokumento, prieš patvirtinant galutinę pagrindinės informacijos investuotojams dokumento 
formą buvo atliekamas didelio masto tyrimas, kuriame dalyvavo realūs vartotojai. Toks pat 
metodas turėtų būti taikomas rengiant PID. Numatomo PID faktinio poveikio vartotojams 
tyrimas yra jo sėkmės sąlyga, ypač kuriant jo formą ar renkantis rizikos atskleidimo 
priemones.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Techninių reguliavimo standartų 
projektuose atsižvelgiama į įvairių tipų 
investicinius produktus. Europos 
priežiūros institucijos atlieka atitinkamus 
tyrimus, kuriuose dalyvauja vartotojai, 
kad galėtų nustatyti geriausią 
mažmeniniams investuotojams taikytiną 
metodiką ir išlaidų apskaičiavimo būdą 
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pagal a ir b dalis. Šiuos techninių 
reguliavimo standartų projektus Europos 
priežiūros institucijos pateikia Komisijai 
iki [...].

Or. en

Pagrindimas

Rengiant Komisijos reglamentą dėl KIPVPS pagrindinės informacijos investuotojams 
dokumento, prieš patvirtinant galutinę pagrindinės informacijos investuotojams dokumento 
formą buvo atliekamas didelio masto tyrimas, kuriame dalyvavo realūs vartotojai. Toks pat 
metodas turėtų būti taikomas rengiant PID. Numatomo PID faktinio poveikio vartotojams 
tyrimas yra jo sėkmės sąlyga, ypač kuriant jo formą ar renkantis rizikos atskleidimo 
priemones.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kai mažmeninis investuotojas įrodo, kad 
patyrė nuostolį ir kad pagrindinės 
informacijos dokumente pateikta 
informacija yra neteisinga arba klaidinga, 
investicinių produktų teikėjas turi įrodyti, 
kad pagrindinės informacijos dokumentas 
yra parengtas pagal šio reglamento 6, 7 ir 8 
straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Paprastai vartotojas negali įrodyti, kad patyrė nuostolį dėl atitinkamų nuostatų 
neatitinkančio PID. Tais atvejais, kai vartotojo sprendimas investuoti yra pagrįstas PID 
pateikta informacija ir jei šiame dokumente pateikta informacija yra neteisinga arba 
klaidinga, prievolė įrodyti tenka neteisingos arba klaidingos informacijos pateikėjui. Tai 
reiškia, kad informacijos pateikėjas neprivalės atlyginti nuostolių, jei galės įrodyti, kad 
nuostolis patirtas ne dėl pagrindinės informacijos dokumente pateiktos informacijos 
naudojimo.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą jiems 
pateikia likus pakankamai laiko iki 
sandorio, susijusio su investiciniu 
produktu, sudarymo. Kai klientui 
rekomenduojama arba patariama 
investuoti, pagrindinės informacijos 
dokumentas jam pateikiamas nedelsiant.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie atvejį, kai pagrindinės informacijos dokumentą turi pateikti tarpininkas, 
siūlomoje 12 straipsnio 1 dalyje neaptariama tai, kad patarimas ar paprasta rekomendacija 
dažnai nėra susiję su sandoriu. Patarimai ar rekomendacijos neturėtų būti teikiami 
neatsižvelgus į PID ar jo nepateikus. Puikiai žinoma, kad sprendimas investuoti priimamas 
jau pirmosiomis akimirkomis gavus rekomendaciją. Tai viena iš pirmųjų pamokų visiems 
pardavėjams. Jei teikiant rekomendaciją kartu nebus pateikiamas PID, jo veiksmingumas 
akivaizdžiai sumažės.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentas yra susirūpinęs dėl siūlomos išimties dėl PID pateikimo prieš sudarant 
sandorį, kai sandoris sudaromas naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis. Dėl šios išimties 
PID reglamente atsiranda reikšminga spraga. Jei manysime, kad PID reikalingas siekiant 
priimti gerai apsvarstytą investavimo sprendimą, neturėtų būti galima investuoti, jei nebuvo 
galimybės perskaityti šį dokumentą. Jei PID perskaitomas jau sudarius investavimo sandorį, 
klientas neapsaugomas, jei pagal šį reglamentą jam nesuteikiama teisė atšaukti sandorį.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kai dėl to paties investicinio produkto 
mažmeninio investuotojo vardu sudaroma 
keletas iš eilės einančių sandorių pagal to 
investuotojo nurodymus, duotus investicinį 
produktą parduodančiam asmeniui iki 
pirmojo sandorio, įpareigojimas pateikti 
pagrindinės informacijos dokumentą pagal 
1 dalį yra taikomas tik pirmajam sandoriui, 
išskyrus atvejus, kai pagrindinės 
informacijos dokumentas yra atnaujintas 
arba nuo pirmojo sandorio sudarymo 
praėjo daugiau nei šeši mėnesiai.

Or. en

Pagrindimas

Jei nuo PID pateikimo praėjo daug laiko arba PID buvo atnaujintas, norint sudaryti kitus 
sandorius, tam neturėtų pakakti pirmą kartą pateikto PID.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Investicinį produktą parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą 
mažmeniniams investuotojams pateikia 
nemokamai. Tas asmuo turi galėti įrodyti, 
kad pagrindinės informacijos dokumentas 
pateiktas pagal šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu atveju, kai investavimo paslaugų dokumentai pateikiami nagrinėti taikant Danijoje 
priimtinus AGS būdus, neaišku, ar pateiktas PID arba jo atitikmuo (KIPVPS pagrindinės 
informacijos investuotojams dokumentas arba kitų investicinių produktų daniškas atitikmuo).
Todėl svarbu, kad tarpininkas būtų įpareigotas įrodyti, kad PID pateiktas pagal šio 
reglamento nuostatas.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Tačiau, kai pagrindinės informacijos 
dokumentas pateikiamas patvariąja 
laikmena, išskyrus popierių, arba interneto 
svetainėje, mažmeniniams investuotojams 
paprašius popierinė kopija pateikiama 
nemokamai. Popierinė kopija taip pat 
pateikiama nemokamai, kai asmeniškai 
rekomenduojama investuoti arba kai 
asmeniškai teikiamos tarpininkavimo 
paslaugos (akis į akį).

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta 12 straipsnio 1 dalyje, PID turėtų būti pateikiamas likus pakankamai laiko iki 
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sandorio, susijusio su investiciniais produktais, sudarymo (žr. 12 straipsnio 1 dalį). Kai 
asmeniškai rekomenduojama investuoti (akis į akį) arba kai asmeniškai užsakomos 
investavimo paslaugos, pvz., bankuose prie langelių arba tarpininkavimo paslaugų teikimo 
patalpose, turi būti pateikta popierinė PID kopija.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sankcijų paskelbimo išimtys turėtų būti išbrauktos. 19 straipsnio 1 dalyje nurodyti pažeidimai 
nėra tokie, kad juos paskelbus kiltų didelis pavojus finansų rinkoms. Kol emitentai ar 
tarpininkai, kurių veiklai griežtai nepritariama, nebus viešai skelbiami, niekada nebus 
daromas atgrasomasis poveikis, užkertantis kelią neteisėtai veiklai, ir visada bus naudinga 
daryti pažeidimus.


