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Pakeitimas 13
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) investicijas svarstantiems 
mažmeniniams investuotojams vis dažniau 
siūloma skirtingų tipų 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 skirtingų produktų ir suvokti jų 
savybių. Todėl mažmeniniai investuotojai 
dažnai investuoja ne visai suprasdami
riziką ir išlaidas, todėl kartais patiria
nenumatytų nuostolių;

(1) investicijas svarstantiems 
mažmeniniams investuotojams vis dažniau 
siūloma skirtingų tipų įvairiausių 
investicinių produktų. Šiais produktais 
turėtų būti siūlomi specifiniai prie 
mažmeninių investuotojų poreikių 
pritaikyti investavimo sprendimai. Tačiau 
šių produktų koncepcija dažnai yra per 
sudėtinga ir nesuprantama. Dabartinė 
investuotojams atskleidžiama informacija 
apie tokius investicinius produktus yra 
nenuosekli ir dažnai nepadeda 
mažmeniniams investuotojams palyginti 
skirtingų produktų ir suvokti jų savybių. 
Mažmeniniai investuotojai taip pat dažnai 
neinformuojami apie svarbią riziką. Todėl 
mažmeniniai investuotojai (dėl 
informacijos trūkumo arba neteisingos 
informacijos) dažnai investavo ne visai 
galėdami suprasti riziką ir išlaidas, todėl 
kartais patyrė nenumatytų nuostolių;

Or. de

Pakeitimas 14
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) bankinių ir investicinių produktų 
koncepcija turi būti aiški, paprasta ir 
suprantama. Sudėtingumas nėra kokybės 
požymis. Sudėtingumas dažnai 
pasitelkiamas siekiant paslėpti riziką ir 
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antrinį poveikį. Todėl mažmeniniams 
investuotojams skirti produktai turi būti 
paprastesni;

Or. de

Pakeitimas 15
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kadangi taisyklės skiriasi priklausomai 
nuo sektoriaus, siūlančio investicinius 
produktus, ir šios srities nacionalinio 
reglamentavimo, susidaro nevienodos 
veiklos sąlygos, susijusios su skirtingais 
produktais ir platinimo kanalais, taip 
sukuriant papildomų bendrosios finansinių 
paslaugų ir produktų rinkos kliūčių. 
Valstybės narės jau ėmėsi skirtingų ir 
nedarnių veiksmų investuotojų apsaugos 
priemonių trūkumams šalinti ir tikėtina,
kad šis procesas tęsis. Dėl skirtingo 
požiūrio į informacijos apie investicinius 
produktus atskleidimą trukdoma kurti 
vienodas veiklos sąlygas skirtingų 
investicinių produktų teikėjams ir šiuos 
produktus parduodantiems subjektams ir 
taip iškreipiama konkurencija. Dėl to nėra 
užtikrinama ir vienoda investuotojų 
apsauga Sąjungoje. Tokie skirtumai yra 
bendrosios rinkos kūrimo ir sklandaus 
veikimo kliūtis. Taigi tinkamas teisinis 
pagrindas yra SESV 114 straipsnis, kaip jis 
aiškinamas pagal nusistovėjusią Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

(3) kadangi taisyklės skiriasi priklausomai 
nuo sektoriaus, siūlančio investicinius 
produktus, ir šios srities nacionalinio 
reglamentavimo, susidaro nevienodos 
veiklos sąlygos, susijusios su skirtingais 
produktais ir platinimo kanalais, taip 
sukuriant papildomų bendrosios finansinių 
paslaugų ir produktų rinkos kliūčių. 
Valstybės narės jau ėmėsi skirtingų ir 
nedarnių veiksmų investuotojų apsaugos 
priemonių trūkumams šalinti, tačiau šis 
procesas neturi tęstis. Dėl skirtingo 
požiūrio į informacijos apie investicinius 
produktus atskleidimą trukdoma kurti 
vienodas veiklos sąlygas skirtingų 
investicinių produktų teikėjams ir šiuos 
produktus parduodantiems subjektams ir 
taip iškreipiama konkurencija. Dėl to nėra 
užtikrinama ir vienoda investuotojų 
apsauga Sąjungoje. Tokie skirtumai yra 
bendrosios rinkos kūrimo ir sklandaus 
veikimo kliūtis. Taigi tinkamas teisinis 
pagrindas yra SESV 114 straipsnis, kaip jis 
aiškinamas pagal nusistovėjusią Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

Or. de

Pakeitimas 16
Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas 
būtų taikomas tik tokiems investicinių 
produktų paketams, draudimo produktai, 
nesuteikiantys investavimo galimybių, ir 
produktai, susieti tik su palūkanų 
normomis, neturėtų patekti į reglamento 
taikymo sritį. Tiesiogiai turimas turtas, 
kaip antai bendrovių akcijos arba 
valstybės obligacijos, nėra investicinių 
produktų paketai, todėl reglamentas jiems 
neturėtų būti taikomas. Kadangi šiuo 
reglamentu pirmiausia siekiama gerinti 
informacijos apie mažmeniniams 
investuotojams parduodamus 
investicinius produktus palyginamumą ir 
suprantamumą, šis reglamentas neturėtų 
būti taikomas profesinių pensijų 
sistemoms, kurioms taikoma 2003 m. 
birželio 3 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
veiklos ir priežiūros arba 2009 m. 
lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl 
draudimo ir perdraudimo veiklos 
pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II). 
Be to, šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas tam tikriems profesinių pensijų 
produktams, kuriems netaikoma 
Direktyva 2003/41/EB, jei finansinių 
darbdavio mokamų įmokų reikalaujama 
nacionalinės teisės aktais ir jei 
darbuotojas negali pasirinkti pensijų 
produkto teikėjo. Šis reglamentas 
netaikomas ir instituciniams 
investuotojams skirtų investicinių fondų 
investiciniams vienetams, nes jie 
neparduodami mažmeniniams 
investuotojams. Tačiau šis reglamentas 
turėtų būti taikomas investiciniams 
produktams, skirtiems taupyti 
individualioms pensijoms, nes jie dažnai 

Išbraukta.
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konkuruoja su kitais šiame reglamente 
apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;

Or. de

Pakeitimas 17
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) vadovaujantis 2010 m. gruodžio mėn. 
Komisijos komunikatu dėl sankcijų 
taikymo režimų finansinių paslaugų 
sektoriuje griežtinimo ir siekiant užtikrinti, 
kad būtų laikomasi šiame reglamente 
nustatytų reikalavimų, svarbu, kad 
valstybės narės imtųsi būtinų veiksmų 
užtikrinti, kad pažeidus šį reglamentą būtų 
taikomos tinkamos administracinės 
sankcijos ir priemonės. Siekiant užtikrinti, 
kad sankcijos būtų atgrasios, ir pagerinti 
investuotojų apsaugą juos įspėjant apie 
investicinius produktus, parduodamus 
pažeidžiant šį reglamentą, paprastai turėtų 
būti skelbiama apie sankcijas ir priemones, 
nebent susidarytų tiksliai apibrėžtos 
aplinkybės;

(24) vadovaujantis 2010 m. gruodžio mėn. 
Komisijos komunikatu dėl sankcijų 
taikymo režimų finansinių paslaugų 
sektoriuje griežtinimo ir siekiant užtikrinti, 
kad būtų laikomasi šiame reglamente 
nustatytų reikalavimų, svarbu, kad 
valstybės narės imtųsi būtinų veiksmų 
užtikrinti, kad pažeidus šį reglamentą būtų 
taikomos tinkamos administracinės 
sankcijos ir priemonės. Siekiant užtikrinti, 
kad sankcijos būtų atgrasios, ir pagerinti 
investuotojų apsaugą juos įspėjant apie 
investicinius produktus, parduodamus 
pažeidžiant šį reglamentą, paprastai turėtų 
būti skelbiama apie sankcijas ir priemones, 
nebent susidarytų tiksliai apibrėžtos 
aplinkybės. Nustatant sankcijas ir 
skelbiant apie jas turėtų būti paisoma 
pagrindinių teisių, nustatytų Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, 
visų pirma asmens duomenų atžvilgiu, 
teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir 
teisingą bylos nagrinėjimą. Taip pat 
reikėtų laikytis asmeninės kaltės, teisinio 
tikrumo, netaikymo atgaline tvarka, 
ne bis in idem ir nekaltumo prezumpcijos 
principų;

Or. en



AM\928683LT.doc 7/19 PE506.174v01-00

LT

Pagrindimas

Aptarta Parlamento rezoliucijoje P7_TA(2012)0208 dėl ES požiūrio į baudžiamąją teisę.

Pakeitimas 18
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas investicinių 
produktų teikimui ir pardavimui.

Šis reglamentas taikomas visų taupymo ir 
investicinių produktų, siūlomų 
mažmeniniams investuotojams, teikimui ir 
pardavimui.

Or. de

Pagrindimas

Išplečiama taikymo sritis, šiuo metu taikoma per daug išimčių. Direktyva turėtų apimti visus 
taupymo ir investicinius produktus, siūlomus mažmeniniams investuotojams.

Pakeitimas 19
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 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. de

Pakeitimas 20
Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 21
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vertybiniams popieriams, nurodytiems 
Direktyvos 2003/71/EB 1 straipsnio 2 
dalies b–g, i ir j punktuose;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 22
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 23
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) oficialiai pripažintoms socialinio 
saugumo sistemoms, kurioms taikoma 
Sąjungos arba valstybių narių teisė.

Or. en

Pakeitimas 24
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa

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 mažmeniniams investuotojams 
žinomoje ir prieinamoje interneto 
svetainėje prieš produktą parduodant 
mažmeniniams investuotojams.

Or. de

Pakeitimas 25
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fr
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Pakeitimas 26
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pateikiami konkretūs skaičiai;

Or. de

Pakeitimas 27
Josef Weidenholzer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) skirsnyje „Nauda tarpininkui“ –
aiškią informaciją apie tarpininko 
gaunamą atlygį ir komisinius;

Or. de

Pakeitimas 28
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) investicinio produkto trukmę, jei ji 
žinoma;

v) investicinio produkto trukmę ir 
galimybę nutraukti sudarytą sutartį;

Or. de

Pakeitimas 29
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 30
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) skirsnyje „Kokia rizika ir galima grąža?“ 
– investicinio produkto rizikos ir grąžos 
pobūdis, įskaitant šio pobūdžio suminį 
rodiklį ir perspėjimus apie specifinę riziką, 
kurią galbūt ne visą rodo suminis rodiklis.
Rizika turi būti nurodyta aiškiai, 
suprantamai, naudojant vartotojui įprastą 
kalbą;

Or. de

Pakeitimas 31
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 32
Jean-Pierre Audy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) skirsnyje „Kaip apmokestinamas 
produktas?“– mokesčių, kuriuos klientas 
turi mokėti už pajamas ir kapitalą, 
apibūdinimas;

Or. fr

Pakeitimas 33
Jean-Pierre Audy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) skirsnyje „Kokios taisyklės taikomos 
kovoje su pinigų plovimu?“– trumpa 
informacija apie produktu 
prekiaujančioje šalyje galiojančias 
teisines ir reguliavimo priemones, 
taikytinas produktui kovojant su 
organizuotu nusikalstamumu, korupcija 
ir pinigų plovimu;

Or. fr

Pakeitimas 34
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkodaros pranešimuose, kuriuose yra su 
investiciniu produktu susijusios specifinės 
informacijos, nepateikiama teiginių, 
prieštaraujančių pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktai informacijai arba 
menkinančių pagrindinės informacijos 
dokumento svarbą. Rinkodaros 
pranešimuose nurodoma, kad yra 
pagrindinės informacijos dokumentas, ir 
informuojama, kaip jį gauti.

Rinkodaros pranešimuose, kuriuose yra su 
investiciniu produktu susijusios specifinės 
informacijos, nepateikiama teiginių, 
prieštaraujančių pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktai informacijai arba 
menkinančių pagrindinės informacijos 
dokumento svarbą. Rinkodaros 
pranešimuose nurodoma, kad yra 
pagrindinės informacijos dokumentas, ir 
informuojama, kaip jį gauti. Rinkodaros 
pranešimuose nurodoma, kad 
investiciniai produktai yra rizikingi.

Or. de

Pakeitimas 35
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinio produkto teikėjas reguliariai 
peržiūri pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktą informaciją ir 
patikslina dokumentą, kai atlikus peržiūrą 
matyti, kad reikia pakeitimų.

1. Investicinio produkto teikėjas reguliariai 
peržiūri pagrindinės informacijos 
dokumente pateiktą informaciją ir 
patikslina dokumentą, kai atlikus peržiūrą 
matyti, kad reikia didelių pakeitimų.

Or. fr

Pakeitimas 36
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinį produktą mažmeniniams 
investuotojams parduodantis asmuo 

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

pagrindinės informacijos dokumentą jiems 
perduoda pirmoje konsultacijoje apie 
produktą. Pagrindinės informacijos 
dokumentas mažmeniniams 
investuotojams įteikiamas tiesiogiai ir 
aiškiai per pirmą produkto pristatymą.

Or. de

Pakeitimas 37
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. de

Pakeitimas 38
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinį produktą parduodantis asmuo 
pagrindinės informacijos dokumentą 

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

mažmeniniams investuotojams pateikia 
nemokamai ir iš karto.

Or. de

Pakeitimas 39
Josef Weidenholzer

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 
popierinė kopija pateikiama nemokamai.

Or. de

Pakeitimas 40
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagrindinės informacijos dokumentą 
pateikti interneto svetainėje yra tinkama 
atsižvelgiant į tai, kaip vykdoma veikla 
tarp investicinį produktą parduodančio 
asmens ir mažmeninio investuotojo;

a) pagrindinės informacijos dokumentą 
pateikti interneto svetainėje yra tinkama 
atsižvelgiant į tai, kaip vykdoma veikla 
tarp investicinį produktą parduodančio 
asmens ir mažmeninio investuotojo, ir

Or. de

Pakeitimas 41
Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažmeninis investuotojas sutiko, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas būtų 
pateiktas interneto svetainėje;

b) mažmeninis investuotojas aiškiai sutiko, 
kad pagrindinės informacijos dokumentas 
būtų pateiktas interneto svetainėje, taip pat

Or. de

Pakeitimas 42
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) mažmeniniam investuotojui elektroniniu 
būdu pranešamas interneto svetainės 
adresas ir vieta interneto svetainėje, kurioje 
galima susipažinti su pagrindinės 
informacijos dokumentu;

c) mažmeniniam investuotojui elektroniniu 
būdu pranešamas interneto svetainės 
adresas ir vieta interneto svetainėje, kurioje 
galima susipažinti su pagrindinės 
informacijos dokumentu, ir

Or. de

Pakeitimas 43
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagrindinės informacijos dokumentą 
patikslinus pagal 10 straipsnį, visos 
patikslintos redakcijos pateikiamos ir 
mažmeniniam investuotojui;

d) pagrindinės informacijos dokumentą 
patikslinus pagal 10 straipsnį, visos 
patikslintos redakcijos pateikiamos ir 
mažmeniniam investuotojui, taip pat

Or. de
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Pakeitimas 44
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinama, kad pagrindinės 
informacijos dokumentas interneto 
svetainėje būtų prieinamas tiek laiko, kiek 
mažmeniniam investuotojui gali pagrįstai
reikėti su juo susipažinti.

e) užtikrinama, kad pagrindinės 
informacijos dokumentas interneto 
svetainėje mažmeniniam investuotojui 
būtų prieinamas bet kuriuo metu ir tiek 
laiko, kiek mažmeniniam investuotojui gali 
reikėti su juo susipažinti. Apie bet kokius 
pagrindinio informacijos dokumento 
prieinamumo pokyčius privaloma 
nedelsiant asmeniškai informuoti 
mažmeninį investuotoją.

Or. de

Pakeitimas 45
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Taikant 4 ir 5 dalis laikoma, kad 
informaciją pateikti patvariąja laikmena, 
išskyrus popierių, arba interneto svetainėje 
yra tinkama atsižvelgiant į tai, kaip 
vykdoma veikla tarp investicinį produktą 
parduodančio asmens ir mažmeninio 
investuotojo, jeigu galima įrodyti, kad 
mažmeninis investuotojas turi galimybę
reguliariai naudotis internetu. Jeigu šiai 
veiklai vykdyti mažmeninis investuotojas 
pateikia elektroninio pašto adresą, tai 
laikoma tokiu įrodymu.

6. Taikant 4 ir 5 dalis laikoma, kad 
informaciją pateikti patvariąja laikmena, 
išskyrus popierių, arba interneto svetainėje 
yra tinkama atsižvelgiant į tai, kaip 
vykdoma veikla tarp investicinį produktą 
parduodančio asmens ir mažmeninio 
investuotojo, jeigu galima įrodyti, kad 
mažmeninis investuotojas turi galimybę 
reguliariai naudotis internetu. Jeigu 
mažmeninis investuotojas aiškiai su tuo 
sutinka, tai laikoma tokiu įrodymu.

Or. de
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Pakeitimas 46
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudodamosi įgaliojimais pagal 
19 straipsnį, kompetentingos institucijos 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
užtikrinti, kad būtų pasiekti pagal šį 
reglamentą pageidautini administracinių 
priemonių ir sankcijų rezultatai, taip pat 
koordinuoja savo veiksmus, kad būtų 
išvengta galimo dubliavimosi ir sutapimo 
taikant administracines priemones ir 
sankcijas tarpvalstybiniais atvejais.

2. Naudodamosi įgaliojimais pagal 
19 straipsnį, kompetentingos institucijos 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
užtikrinti, kad būtų pasiekti pagal šį 
reglamentą pageidautini administracinių 
priemonių ir sankcijų rezultatai, taip pat 
koordinuoja savo veiksmus, kad būtų 
išvengta galimo dubliavimosi ir sutapimo 
taikant administracines priemones ir 
sankcijas tarpvalstybiniais atvejais, visiškai 
laikantis ne bis in idem principo.

Or. en

Pakeitimas 47
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atsakingo asmens anksčiau padarytus 
pažeidimus.

e) atsakingo asmens anksčiau padarytus 
šiuo reglamentu nustatytų esminių 
prievolių pažeidimus.

Or. en

Pakeitimas 48
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirma pastraipa
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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.

Or. de


