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ERRATUM
pranešimas

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl palankesnių sąlygų 
tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas 

sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013
(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Wolf Klinz
A8-0431/2018

6 konstatuojamoji dalis išdėstoma taip:

(6) kadangi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/20101 
EVPRI turėtų stebėti ir vertinti rinkos pokyčius savo kompetencijos srityje, yra 
tinkama ir būtina gausinti EVPRI žinias išplečiant egzistuojančias EVPRI duomenų 
bazes, kad į jas būtų įtrauktos visos AIFV ir KIPVPS valdymo įmonės, valstybės 
narės, kuriose jie teikia paslaugas, ir visi AIF ir KIPVPS, kuriuos tos AIF ir 
KIPVPS valdymo įmonės valdo ir kurių investicinius vienetus ar akcijas jos platina, 
ir ir valstybės narės, kuriose platinami šių kolektyvinio investavimo subjektų 
investiciniai vienetai ar akcijos. Tuo tikslu, siekdamos sudaryti sąlygas EVPRI 
įtraukti į centrinę duomenų bazę naujausią informaciją, kompetentingos 
institucijos turėtų perduoti EVPRI informaciją apie pranešimus, pranešimo laiškus ir 
informaciją, kurią jos gavo pagal direktyvas 2009/65/EB ir 2011/61/ES, 
vykdydamos tarpvalstybinę veiklą, taip pat informaciją apie bet kokius pakeitimus, 
kurie turėtų būti įtraukti į duomenų bazę. Visi su pranešimais susiję 

1 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo 
įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš 
dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 
2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
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kompetentingų institucijų vienų kitoms perduodami dokumentai turėtų būti 
perduodami per pranešimo portalą, kurį turi sukurti EVPRI; 

Įterpiamos 7a, 7b ir 7c konstatuojamosios dalys:

(7a) laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/20141, jame 
nustatyti įpareigojimai iki 2019 m. gruodžio 31 d. netaikomi valdymo įmonėms, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte, investicinėms 
bendrovėms, kaip nurodyta tos direktyvos 27 straipsnyje, ir KIPVPS investiciniams 
vienetams, kaip nurodyta tos direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje. Reglamente (ES) 
Nr. 1286/2014 taip pat nustatyta, kad Komisija turi jį peržiūrėti iki 2018 m. 
gruodžio 31 d., kad, be kita ko, galėtų įvertinti, ar neturėtų būti pratęsta 
pereinamojo laikotarpio išimtis, o galbūt, nustačius būtinus koregavimus, 
Direktyvos 2009/65/EB pagrindinės informacijos investuotojams nuostatas būtų 
galima pakeisti Reglamente (ES) Nr. 1286/2014 nustatytu pagrindinės 
informacijos dokumentu arba tas nuostatas prilyginti šiam dokumentui.

(7b) siekiant sudaryti sąlygas Komisijai atlikti peržiūrą pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1286/2014, kaip iš pradžių buvo numatyta Europos Parlamento ir Tarybos, tos 
peržiūros terminas turėtų būti pratęstas 12 mėnesių. Europos Parlamento 
kompetentingas komitetas turėtų paremti Komisijos atliekamą peržiūros procesą 
surengdamas klausymą šia tema su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, 
atstovaujančiais pramonės ir vartotojų interesams;

(7c) siekiant, kad investuotojai negautų su tuo pačiu investiciniu fondu susijusių dviejų 
skirtingų išankstinio informacijos atskleidimo dokumentų, būtent KIPVPS 
pagrindinės informacijos dokumento bei MIPP ir DIP pagrindinės informacijos 
dokumento, kol priimami ir įgyvendinami teisės aktai, kurie yra Komisijos 
peržiūros pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014 išdava, valdymo įmonėms, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte, investicinėms 
bendrovėms, kaip nurodyta jos 27 straipsnyje, ir asmenims, konsultuojantiems ar 
parduodantiems KIPVPS investicinius vienetus, kaip nurodyta jos 1 straipsnio 2 
dalyje, pereinamojo laikotarpio išimtis, kai netaikomos pareigos pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 1286/2014, turėtų būti pratęsta 24 mėnesiais. Nedarant poveikio tam 
pratęsimui, visos susijusios institucijos ir priežiūros institucijos turėtų stengtis 
veikti kuo greičiau, kad būtų sudarytos sąlygos baigti taikyti tą pereinamojo 
laikotarpio išimtį; 

10 straipsnio b punktas išdėstomas taip:

b) visi KIPVPS, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami kitoje valstybėje 
narėje, jų KIPVPS valdymo įmonė ir valstybių narių, kuriose jie platinami, sąrašas;

1 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl 
mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų 
(MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1).
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(Šiuos pakeitimus priėmė komitetas, tačiau jų nebuvo Vertimo raštu skyriams nusiųstame 
tekste.)

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.)


