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ĪSS PAMATOJUMS

Kad privātie ieguldītāji apsver iespēju veikt ieguldījumu, tiem tiek piedāvāts arvien plašāks 
dažādu ieguldījumu produktu klāsts. Šie produkti bieži sniedz konkrētus ieguldījumu 
risinājumus, kas pielāgoti privāto ieguldītāju vajadzībām, taču bieži vien ir sarežģīti un grūti 
izprotami. Līdz šim informācijas sniegšana ieguldītājiem par šādiem ieguldījumu produktiem 
nav koordinēta, un tā bieži nepalīdz ieguldītajiem salīdzināt dažādus produktus un saprast to 
iezīmes. Tāpēc privātie ieguldītāji bieži ir veikuši ieguldījumus ar riskiem un izmaksām, ko 
šie ieguldītāji nav pilnībā sapratuši, un tādējādi reizēm cietuši neparedzētus zaudējumus.

Tādēļ Komisija pareizi uzskata, ka 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. Regulu ir piemēroti izmantot arī tādēļ, lai nodrošinātu, ka uz visiem tiem, kas pārdod 
ieguldījumu produktus, attiecas vienādas prasības par pamatinformācijas dokumenta 
sniegšanu privātiem ieguldītājiem.

No patērētāju aizsardzības viedokļa visupirms būtu jānorāda, ka daudziem cilvēkiem 
ieguldījumu produkti šķiet ļoti sarežģīti un tādēļ patērētāji ir īpaši jāaizsargā. Parasti patērētāji 
apzinās šādas ieguldīšanas sekas, viņi meklē informāciju un vēlas saņemt konsultācijas. 

Patērētāju iespējas ņemt vērā konkrētās situācijas īpatnības, ar ieguldījumu fondu atsevišķā 
līgumā vienojoties par regulējumu un attiecīgā gadījumā izmantojot neatkarīga konsultanta 
palīdzību, Eiropas līmenī nedrīkstētu ierobežot ar pārmērīgu regulējumu jo īpaši tāpēc, ka 
šādos gadījumos pārrobežu ietekme nav liela.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 
par pamatinformācijas dokumenta, kas 
jāizstrādā ieguldījumu produktu 
izveidotājiem, formātu un saturu un vienoti 
noteikumi par šā dokumenta nodrošināšanu 

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 
par pamatinformācijas dokumenta, kas 
jāizstrādā ieguldījumu produktu 
izveidotājiem un starpniekiem, formātu un 
saturu un vienoti noteikumi par šā 
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privātiem ieguldītājiem. dokumenta nodrošināšanu privātiem 
ieguldītājiem.

Or. en

Pamatojums

Starpniekiem vajadzētu būt pienākumam sniegt informāciju, piemēram, par reālajām 
izmaksām, atlīdzību un ieguldījuma produktam piemērojamiem nodokļiem. Visai informācijai, 
kas vajadzīga, lai pieņemtu apzinātu lēmumu par ieguldīšanu produktā, vajadzētu būt 
pieejamai vienotā dokumentā. Patērētājam nevajadzētu būt nepieciešamībai informācijas 
iegūšanai iepazīties ar diviem dokumentiem — pamatinformācijas dokumentu un vēl vienu 
dokumentu, ko paredz FITD vai direktīva par apdrošināšanas starpniecību.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apdrošināšanas produkti, kas 
nepiedāvā atpirkuma summu vai kuru 
atpirkuma summa nav pilnībā vai daļēji 
pakļauta (tieši vai netieši) tirgus 
svārstībām;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas darbības joma nebūtu jāierobežo ar standartizētiem ieguldījumiem vai 
ieguldījumiem ar (daļēji) nezināmiem ieņēmumiem. Attiecībā uz visiem noguldījumiem vai 
ieguldījumu produktiem bez izņēmuma patērētājiem vajadzētu būt pieejamam 
pamatinformācijas dokumentam. Tas ir pamatnosacījums, lai patērētājiem izveidotos 
ieradums vienmēr iepazīties ar pamatinformācijas dokumentu neatkarīgi no tā, kādu 
noguldījuma vai ieguldījuma produktu viņiem piedāvā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Darbības jomā jāiekļauj termiņnoguldījumi, noguldījumu sertifikāti un obligācijas. Ja tiesību 
akta mērķis ir palīdzēt patērētājiem salīdzināt dažādu noguldījumu vai ieguldījumu riskus un 
vērtību, pamatinformācijas dokumentam vajadzētu būt pieejamam attiecībā uz tiem visiem. 
Piemēram, patērētājiem tiek piedāvāti daži strukturēti produkti kā alternatīva noguldījumiem 
bankās; pamatinformācijas dokuments būtu pieejams strukturētiem produktiem, bet būtu grūti 
to salīdzināt ar bankas noguldījumu, kuram pamatinformācijas dokuments nav pieprasīts.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) citi vērtspapīri, kas neietver atvasinātu 
instrumentu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tiesību akta mērķis ir palīdzēt patērētājiem salīdzināt dažādu noguldījumu vai ieguldījumu 
riskus un vērtību, pamatinformācijas dokumentam vajadzētu būt pieejamam attiecībā uz tiem 
visiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) aroda pensiju shēmas, kas ietilpst 
Direktīvas 2003/41/EK vai Direktīvas 
2009/138/EK darbības jomā; un

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai cilvēkiem būtu viegli saprotami aroda pensiju shēmu riski un iespējamie 
rezultāti. Viņiem arī jāzina, kādi ir finanšu riski, lai sadalītu savus noguldījumus un 
ieguldījumus. Šajā sakarā informācija par aroda pensijām ir vajadzīga, lai pareizi sadalītu 
risku un novērtētu, ko patērētāji var reāli gaidīt, lai kompensētu ienākumu samazinājumu pēc 
aiziešanas pensijā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. pants – 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 jebkurš 
ieguldījumu vai noguldījumu produkts, ko 
tirgo privātajiem ieguldītājiem, neatkarīgi 
no tā juridiskās formas;

Or. en

Pamatojums

Kā minēts 2. panta a) līdz d) apakšpunktā, šīs regulas darbības joma nebūtu jāierobežo ar 
standartizētiem ieguldījumiem, kuru gadījumā ieguldītājs ir pakļauts to aktīvu svārstībām, 
kurus ieguldītājs nevar tiešā veidā iegādāties.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. pants – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) „persona, kas pārdod” ir persona, kas 
iesaka ieguldījumu produktu privātajam 
ieguldītajam vai darbojas kā privātā 
ieguldītāja ieguldījumu starpnieks.

Or. en
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Pamatojums

Persona, kas pārdod ieguldījumu produktu, nav definēta ierosinātajā regulā. Pārdošana ir 
pārāk šaurs jēdziens, jo daži starpnieki nepārdod ieguldījumu produktu, bet nodibina 
kontaktu starp patērētāju un izveidotāju (piemēram, apdrošināšanas sabiedrību).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē dokumentu kopā ar 
prospektu vietā, kur ir publicēts prospekts, 
un vismaz savā tīmekļa vietnē, pirms 
ieguldījumu produktu var pārdot 
privātajiem ieguldītajiem. 
Pamatinformācijas dokumentu attiecīgā 
gadījumā papildina izplatītājs.

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka visur, kur tiek publicēts un privātajiem ieguldītājiem ir 
pieejams prospekts, jābūt pieejamam arī pamatinformācijas dokumentam, vismaz minētā 
dokumenta izveidotāja daļai. Būtu vēlams, ka visi pamatinformācijas dokumenti ir viegli 
pieejami uzraudzības iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta vispārējo izveidotāja pienākumu sagatavot pamatinformācijas 
dokumentu. Tomēr izveidotāja iekļautā informācija ir jāpapildina arī izplatītājam.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pamatinformācijas dokuments 
nesatur reklāmas veida informāciju vai 
ieteikumu ieguldīt, un tas ir atsevišķs 
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dokuments, kas ir skaidri nošķirts no 
reklāmas materiāliem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
7. punkts

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

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir svarīgi, lai pamatinformācijas dokumentu saprastu 
cilvēki, pie kuriem vēršas starpnieks. Šajā sakarā ierosinātais 7. pants ir problemātisks, jo tā 
formulējuma dēļ pamatinformācijas dokumentu var piedāvāt privātajam ieguldītājam valodā, 
ko tas (labi) nesaprot.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

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, kādi ir ar 
ieguldīšanu tajā saistītie riski un izmaksas. 
Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt 
informētu lēmumu par ieguldījuma 
veikšanu.”

Or. en

Pamatojums

Jautājums par izmaksām ir svarīgs kritērijs ieguldījumu produkta izvēlē. Tā kā paziņojums 
zem pamatdokumenta virsraksta sniedz nozīmīgu informāciju patērētājam, tajā būtu jāmin arī 
izmaksas.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) ja ieguldījumu produkts piedāvā 
apdrošināšanas atlīdzību, informācija par 
šo apdrošināšanas atlīdzību;

iv) peļņas rādītāju prognozes, ja tas ir 
atbilstīgi, ņemot vērā produkta raksturu;
ja tiek minētas peļņas rādītāju prognozes, 
pamatinformācijas dokumentā jāmin arī 
sliktākā iespējamā prognoze; citām 
iekļautajām prognozēm jābūt reāli 
iespējamām;

Or. en

Pamatojums

Strukturēti produkti bieži piedāvā iespēju gūt lielu, bet nereālu peļņu. Ja tiek publicētas trīs 
prognozes, neminot to iespējamības līmeni, patērētājs saprot, ka katra prognoze ir vienlīdz 
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iespējama. Turklāt šajā informācijā tiek izmantots labi zināmais kognitīvais aizspriedums, 
proti, tendence pārvērtēt labvēlīga rezultāta iespējamību. Šo iemeslu dēļ, publicējot peļņas 
rādītāju prognozes, ir jāņem vērā iekļauto prognožu iespējamība.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ii) par to, vai uz ieguldījumu produktu 
attiecas kompensācijas vai garantiju 
sistēma, precizējot, pret kādiem riskiem 
shēmai ir nodrošinājums un pret kādiem 
nodrošinājuma nav;

Or. en

Pamatojums

Aizsardzība, ko sniedz kompensācijas vai garantiju shēma, var būt atšķirīga: ieguldītāju 
kompensācijas shēma aizsargā patērētāju pret to, ka ieguldījumu uzņēmums pazaudē 
instrumentu nevis pret finansiāliem zaudējumiem, ko rada pamatā esošo aktīvu nestabilitāte 
vai šo aktīvu emitentu maksātnespēja. Regulai jābūt precīzākai, lai izvairītos no šī noteikuma 
nepareizas piemērošanas.

Grozījums Nr. 14

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?” – visas ar 
ieguldījumu saistītās izmaksas ieguldījumu 
produktā, aptverot gan tiešas, gan netiešas 
izmaksas, kas varētu rasties ieguldītājam, 
tostarp šo izmaksu summārais rādītājs;

Or. en

Pamatojums

Izmaksas ir jānorāda — gan tiešās (darījuma noslēgšanas maksa vai ikgadējā pārvaldības 
maksa), gan netiešās (piemēram, struktūras izmaksas strukturētā produktā). PVKIU emitentu 
pašreiz izmantotais TER (kopējo izmaksu rādītājs) neietver visas PVKIU radītās izmaksas. 
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Izveidotāja minētās izmaksas jāmin kā maksimālās izmaksas un reāli samaksātā summa 
jāprecizē pamatinformācijas dokumenta izplatītāja daļā. Patērētājiem jābūt informētiem par 
strukturētā produkta strukturētās daļas īsto vērtību (iekļaujot atvasinājumus).

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Agrākie rezultāti var būt maldinoši. Produkts, kas nesis lielu peļņu „burbuļa” laikā, ir 
potenciāli maldinošs. Pagātnes rezultātus var atklāt tikai kopā ar pienācīgu un efektīvu 
brīdinājumu par to, ka tie nav indikators tam, kādus rezultātus ieguldījums sasniegs nākotnē. 
Izveidotāji nevar brīvi noteikt periodu, ko viņi iekļaus, publicējot iepriekšējos rezultātus, 
citādi viņi izvēlēsies sev labāko periodu, un nebūs saskaņas. Tas jānosaka ar deleģētajiem 
aktiem.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attiecīgā gadījumā starpnieks iekļauj: 
(a) izmaksas saistībā ar ieguldījumu 
produktu, kad tas ir starpnieks;
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(b) komisijas maksas, retrocesijas vai 
citus ieguvumus, kas saistīti ar darījumu, 
ko apmaksā produkta izveidotājs vai trešā 
persona, kā noteikts Direktīvā 2004/39/EK 
un Direktīvā 2002/39/EK;
(c) nodokļu režīmu, kas piemērojams 
ieguldījumu produktam dalībvalstī, kurā 
viņš izplata vai iesaka ieguldījumu 
produktu.

Or. en

Pamatojums

Ne tikai produkta izveidotājam vajadzētu būt atbildīgam par pamatinformācijas dokumentu, 
kā minēts 5. pantā, bet arī izplatītājam jāpiedalās izveidotāja daļas aizpildīšanā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 23. pantu, kurā sīki 
izklāstīta informācija par visu 2. 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. 
Pirms deleģēto aktu pieņemšanas 
Komisija veic pienācīgu patērētāju 
testēšanu, lai attiecībā uz tiem izvēlētos 
vispiemērotākos pasākumus.
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Or. en

Pamatojums

Gatavojot Komisijas priekšlikumu regulai par pamatinformācijas sniegšanu ieguldītājam 
attiecībā uz PVKIU, pirms galīgā pamatinformācijas dokumenta noformējuma pieņemšanas 
tika veikts apjomīgs tests ar reāliem patērētājiem. Tā pati metode būtu jāizmanto, gatavojot 
šo pamatinformācijas dokumentu. Plānotā pamatinformācijas dokumenta reālā ietekme uz 
patērētājiem ir tā panākuma atslēga, jo īpaši plānojot noformējumu vai riska informāciju.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Regulatīvo tehnisko standartu projektos 
ņem vērā dažādus ieguldījumu produktu 
veidus. Eiropas uzraudzības iestādes veic 
patērētāju testēšanu, lai noteiktu labāko 
metodi un izmaksu aprēķinu saskaņā ar 
a) un b) apakšpunktu privātajiem 
ieguldītājiem. Eiropas uzraudzības iestādes 
iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai līdz [...].

Or. en

Pamatojums

Gatavojot Komisijas priekšlikumu regulai par pamatinformācijas sniegšanu ieguldītājam 
attiecībā uz PVKIU, pirms galīgā pamatinformācijas dokumenta noformējuma pieņemšanas 
tika veikts apjomīgs tests ar reāliem patērētājiem. Tā pati metode būtu jāizmanto, gatavojot 
šo pamatinformācijas dokumentu. Plānotā pamatinformācijas dokumenta reālā ietekme uz 
patērētājiem ir tā panākuma atslēga, jo īpaši plānojot noformējumu vai riska informāciju.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja privātajam ieguldītajam rodas 
zaudējumi, kuru cēlonis ir
pamatinformācijas dokumentā iekļautās 

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

kļūdaina vai maldinoša, ieguldījumu 
produkta izveidotājam ir jāpierāda, ka 
pamatinformācijas dokuments ir izstrādāts 
saskaņā ar šīs regulas 6., 7. un 8. pantu.

Or. en

Pamatojums

Patērētājs parasti nav spējīgs pierādīt, ka zaudējumus ir radījis neatbilstošs 
pamatinformācijas dokuments. Ja patērētāja ieguldījuma lēmums ir balstīts uz 
pamatinformācijas dokumenta un pamatinformācijas dokuments ir kļūdains vai maldinošs, 
pierādīšanas slogs būtu jāuzņemas kļūdainās vai maldinošās informācijas autoram. Tas 
nozīmē, ka emitentam nebūs jākompensē zaudējumi, ja viņš var pierādīt, ka zaudējumi nav 
radušies no pamatinformācijas dokumentā iekļautās informācijas izmantošanas.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Persona, kas pārdod ieguldījumu 
produktu privātajiem ieguldītajiem, laikus 
pirms darījuma noslēgšanas, kas attiecas uz 
ieguldījumu produktu, nodrošina tiem 
pamatinformācijas dokumentu. Ja 
klientam iesaka veikt ieguldījumu, 
pamatinformācijas dokumentu viņam 
nodod bez kavēšanās.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz gadījumu, kad starpniekam jānodrošina pamatinformācijas dokuments, 
ierosinātais 12. panta 1. punkts nenovērš iespējamību, ka padoms vai vienkāršs ieteikums 
bieži notiek atsevišķi no darījuma. Padoms vai ieteikums nebūtu jāsniedz bez 
pamatinformācijas dokumenta izskatīšanas un nodrošināšanas. Ir labi zināms, ka ieguldījuma 
lēmums tiek pieņemts uzreiz pēc saņemta ieteikuma. Tā ir viena no pirmajām mācībstundām 
visiem pārdevējiem. Ja pamatinformācijas dokumentu neizsniedz vienlaikus ar ieteikumu, tā 
efektivitāte strauji kritīsies.
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Grozījums Nr. 21

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. en

Pamatojums
Atzinuma sagatavotājs ir nobažījies par ierosināto izņēmumu attiecībā uz pamatinformācijas 
dokumenta izsniegšanu pirms darījuma, ja darījums notiek, izmantojot tālsaziņas līdzekļus. 
Šis izņēmums rada būtisku nepilnību pamatinformācijas dokumenta regulā. 
Ja mēs uzskatām, ka pamatinformācijas dokuments ir nepieciešams apzināta ieguldījuma 
lēmuma pieņemšanai, nevajadzētu būt iespējai veikt ieguldījumu bez iespējas iepazīties ar 
pamatinformācijas dokumentu.
 Pamatinformācijas lasīšana pēc ieguldīšanas neaizsargā klientu, ja vien šī regula nepiešķir 
tiesības atteikties no ieguldīšanas.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja saistībā ar to pašu ieguldījumu 
produktu privātā ieguldītāja vārdā saskaņā 

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

ar minētā ieguldītāja pirms pirmā darījuma 
sniegtajiem norādījumiem personai, kas 
pārdod ieguldījumu produktu, tiek veikti 
turpmāki darījumi, pienākums nodrošināt 
pamatinformācijas dokumentu saskaņā ar 
1. punktu attiecas tikai uz pirmo darījumu,
ja vien pamatinformācijas dokuments ir 
atjaunināts vai pagājuši vairāk nekā seši 
mēneši kopš pirmā darījuma.

Or. en

Pamatojums

Ja kopš pamatinformācijas dokumenta nodošanas ir pagājis ilgs laiks vai pamatinformācijas 
dokuments ir atjaunināts, tā pirmais noteikums nebūtu jāuzskata par pietiekamu turpmākiem
darījumiem.

Grozījums Nr. 23

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 pārdod ieguldījumu 
produktu, nodrošina pamatinformācijas 
dokumentu privātajiem ieguldītājiem bez 
maksas. Šai personai jāspēj pierādīt, ka 
pamatinformācijas dokuments ir izsniegts 
saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Daudzos gadījumos, kas iesniegti Dānijas alternatīvajā strīdu izšķiršanas (ADR) sistēmā 
attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumiem, nav skaidrs, vai pamatinformācijas dokumenta 
ekvivalents (pamatinformācijas dokuments ieguldītājam attiecībā uz PVKIU vai Dānijas 
ekvivalents citiem ieguldījumu produktiem) ir vai nav izsniegts. Tādēļ ir svarīgi, ka 
starpniekam ir jāuzņemas pierādīšanas slogs attiecībā uz to, ka pamatinformācijas dokuments 
ir izsniegts saskaņā ar regulas noteikumiem.
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Grozījums Nr. 24

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. 

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. 
Bezmaksas papīra kopija jānodrošina arī 
tad, ja ieguldījuma ieteikums vai 
starpniecības pakalpojums tiek sniegts 
personīgi (fiziski tiekoties).

Or. en

Pamatojums

Kā noteikts 12. panta 1. punktā, pamatinformācijas dokuments jānodrošina laikus pirms tā 
darījuma noslēgšanas, kas attiecas uz ieguldījumu produktu (sk. 12. panta 1. punktu). Ja 
ieguldījuma ieteikums tiek sniegts personiski (fiziski tiekoties) vai ieguldījuma rīkojums tiek 
izteikts, personiski klātesot, piemēram, ierodoties bankā vai starpnieka birojā, ir jānodrošina 
pamatinformācijas dokumenta papīra kopija.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ja publikācija varētu radīt 
neproporcionālus zaudējumus 
iesaistītajām personām, kompetentās 
iestādes publicē anonīmu informāciju par 
sankcijām vai pasākumiem.
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Or. en

Pamatojums

Sankciju publiskošanas izņēmumi būtu jāsvītro. Pārkāpumiem, kas minēti 19. panta 1. punktā, 
nav tāds raksturs, lai publiskošana nopietni apdraudētu finanšu tirgus. Kamēr netiks minēti 
sodīto emitentu un starpnieku vārdi, nedarbosies atturošais efekts, kas novērsīs nelikumīgas 
darbības, un pārkāpt noteikumus vienmēr būs izdevīgi.


