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B8-0974/2016
Europos Parlamento rezoliucija dėl 2016 m. birželio 30 d. Komisijos deleguotojo
reglamento, kuriuo 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 papildomas techniniais
reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu,
turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo
sąlygomis
(C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))
Europos Parlamentas,
–

atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2016)0399) (toliau –
deleguotasis reglamentas),

–

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–

atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1286/2014 dėl
mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių
produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų, ypač į jo 8 straipsnio 5
dalį, 10 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 5 dalį,

–

atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos
bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir
panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB, 2010 m. lapkričio 24 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos
priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies
keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas
2009/79/EB, taip pat 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas
Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB, 13 straipsnį,

–

atsižvelgdamas į techninio reguliavimo standarto (TRS) projektą, kurį 2016 m.
balandžio 6 d. pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) 1093/2010,
1094/2010 ir 1095/2010 10 ir 56 straipsnius pateikė Europos priežiūros institucijų
jungtinis komitetas,

–

atsižvelgdamas į Komisijai adresuotą laišką, 2016 m. birželio 30 d. išsiųstą Ekonomikos
ir pinigų politikos komiteto pirmininko, ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto
pirmininko 2016 m. liepos 12 d. išsiųstą laišką;

–

atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos;

–

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį,

A.

kadangi itin svarbu, kad vartotojams teikiama informacija apie investicinius produktus
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būtų palyginama, siekiant sudaryti vienodas sąlygas rinkoje nepriklausomai nuo to,
koks finansų tarpininkas juos leidžia ar platina;
B.

kadangi neįtraukus kredito rizikos į draudimo produktų rizikos skirstymo pagal
kategorijas skaičiavimus būtų klaidinami investuotojai;

C.

kadangi skirtingų galimybių produktų naudojimo tvarką dar reikia patikslinti, ypač
atsižvelgiant į tai, kad KIPVPS fondams pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014 suteikta
išskirtinė išimtis;

D.

kadangi Komisijos priimtas deleguotasis aktas turi trūkumų prognozuojant būsimos
veiklos rezultatų scenarijus ir todėl neatitinka Reglamente (ES) Nr. 1286/2014 nustatyto
reikalavimo teikti tikslią, teisingą, aiškią ir neklaidinančią informaciją, ypač dėl to, kad
kai kurių MIPP ir DIP atveju net nepalankus scenarijus, taip pat informacija apie
produktus, į kuriuos investavus per trumpiausią rekomenduojamą laikotarpį nuolat
patiriama nuostolių, neparodo, jog investuotojai gali prarasti pinigus;

E.

kadangi tai, jog deleguotajame reglamente nėra išsamių „įspėjimo dėl supratimo“ gairių,
kelia didelę riziką, kad šis elementas nebus nuosekliai įtraukiamas į pagrindinės
informacijos dokumentą visoje bendrojoje rinkoje;

F.

kadangi Parlamentas ir toliau laikosi nuomonės, kad tolesnis standartizavimas, kada
įspėjimas dėl supratimo bus naudojamas, turėtų būti taikomas kaip TRS papildanti
priemonė;

G.

kadangi neatlikus pakeitimų esama rizikos, kad deleguotajame reglamente nustatytos
taisyklės prieštarautų teisės aktų esmei ir tikslui, t. y. teikti aiškią, palyginamą,
suprantamą ir neklaidinančią informaciją apie MIPP ir DIP neprofesionaliems
investuotojams;

H.

kadangi 2016 m. birželio 30 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininko
Komisijai išsiųstame laiške Parlamento derybų grupė paprašė Komisijos įvertinti, ar
nereikėtų atidėti Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 įgyvendinimo;

1.

pareiškia prieštaravimą dėl Komisijos deleguotojo reglamento;

2.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir pranešti jai, kad deleguotasis
reglamentas negali įsigalioti;

3.

prašo Komisijos pateikti naują deleguotąjį aktą, kuriame būtų atsižvelgta į minėtus
susirūpinimą keliančius klausimus;

4.

ragina Komisiją apsvarstyti galimybę pasiūlyti atidėti Reglamento (ES) Nr. 1286/2014
taikymo datą siekiant užtikrinti sklandų reglamente ir deleguotajame reglamente
nustatytų reikalavimų įgyvendinimą ir išvengti 1 lygmens taikymo prieš įsigaliojant
TRS;

5.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir
parlamentams.
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