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Pakeitimas 65
Olle Schmidt

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 
mažmeninių investicinių produktų paketų 
(MIPP). Šiais produktais gali būti siūlomi 
specifiniai prie mažmeninių investuotojų 
poreikių pritaikyti investavimo sprendimai, 
bet jie dažnai būna sudėtingi ir sunkiai 
suprantami. Dabartinė investuotojams 
atskleidžiama informacija apie tokius 
MIPP yra nenuosekli ir dažnai nepadeda 
mažmeniniams investuotojams palyginti 
skirtingų produktų, suvokti jų savybių, 
arba neprisideda prie investuotojų 
finansinio švietimo. Todėl mažmeniniai 
investuotojai dažnai investuoja ne visiškai 
suprasdami riziką ir išlaidas ir dėl to 
kartais patiria nenumatytų nuostolių;

Or. en

Pakeitimas 66
Syed Kamall

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. 

(1) investicijas svarstantiems 
mažmeniniams investuotojams vis dažniau 
siūloma skirtingų tipų įvairiausių 
mažmeninių investicinių produktų paketų. 
Šiais produktais dažnai siūlomi specifiniai 
prie mažmeninių investuotojų poreikių 
pritaikyti investavimo sprendimai, bet jie 
dažnai būna sudėtingi ir sunkiai 
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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;

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;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinės formos PID reglamentu siekiama pagerinti mažmeniniams investuotojams 
parduodamų investicinių produktų paketų suprantamumą ir palyginamumą. Todėl 
reglamentas turėtų apimti tik tokius produktų paketus. Vartotojai galėtų gauti naudos iš PID 
arba panašaus į jį dokumento, skirto kitų tipų produktams. Tačiau šis reglamentas buvo 
pasiūlytas MIPP ir jo taikymo srities išplėtimas galėtų daryti neigiamą poveikį turiniui, 
atsakomybės sistemai ir pan. Šis pagrindimas galioja visiems panašiems pakeitimams.

Pakeitimas 67
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) kadangi investicinių produktų 
teikėjai gali naudotis specialiosios 
paskirties įmonėmis ir 
kontroliuojančiosiomis bendrovėmis, kad 
apeitų PIID nustatytas informacijos 
atskleidimo taisykles, šis reglamentas 
turėtų būti taikomas tokių įmonių 
akcijoms arba vienetams;

Or. en
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Pagrindimas

Tam tikri investicinių produktų teikėjai vis dažniau naudoja specialiosios paskirties įmonių 
arba kontroliuojančiųjų bendrovių akcijas arba vienetus, siekdami apeiti reglamentus ir 
išvengti teisės aktais nustatytų ribojimų. Itin svarbu užtikrinti, kad tokios įmonės neišvengtų 
prievolės mažmeniniams investuotojams pateikti PIID. Todėl, siekiant užkirsti kelią 
apgavystėms ir spragoms, skaidrumo principui reikėtų skirti daugiausia dėmesio vertinant 
reglamento taikymą. Šis pakeitimas grindžiamas Prancūzijos reguliavimo institucijų 
pasiūlymu.

Pakeitimas 68
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) svarbi investuotojų apsaugos priemonė 
ir mažmeninių investuotojų pasitikėjimo 
finansų rinka atkūrimo prielaida yra 
mažmeniniams investuotojams siūlomų 
investicinių produktų skaidrumo nuostatų 
tobulinimas. Pirmieji žingsniai Europos 
mastu šia kryptimi jau padaryti plėtojant 
pagrindinės informacijos investuotojams 
režimą, nustatytą 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamus vertybinius popierius 
subjektais (KIPVPS), derinimo;

(2) svarbi investuotojų apsaugos priemonė 
ir mažmeninių investuotojų pasitikėjimo 
finansų rinka atkūrimo prielaida yra 
mažmeniniams investuotojams siūlomų 
investicinių produktų skaidrumo nuostatų 
tobulinimas; tai ypač svarbu laikotarpiu 
po finansų krizės. Pirmieji žingsniai 
Europos mastu šia kryptimi jau padaryti 
plėtojant pagrindinės informacijos 
investuotojams režimą, nustatytą 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų, susijusių su kolektyvinio 
investavimo į perleidžiamus vertybinius 
popierius subjektais (KIPVPS), derinimo;

Or. en

Pakeitimas 69
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) svarbi investuotojų apsaugos priemonė 
ir mažmeninių investuotojų pasitikėjimo 
finansų rinka atkūrimo prielaida yra 
mažmeniniams investuotojams siūlomų 
investicinių produktų skaidrumo nuostatų 
tobulinimas. Pirmieji žingsniai Europos 
mastu šia kryptimi jau padaryti plėtojant 
pagrindinės informacijos investuotojams 
režimą, nustatytą 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamus vertybinius popierius 
subjektais (KIPVPS), derinimo;

(2) svarbi investuotojų apsaugos priemonė 
ir mažmeninių investuotojų pasitikėjimo 
finansų rinka atkūrimo prielaida yra 
mažmeniniams investuotojams siūlomų 
mažmeninių investicinių produktų paketų 
skaidrumo nuostatų tobulinimas. Pirmieji 
žingsniai Europos mastu šia kryptimi jau 
padaryti plėtojant pagrindinės informacijos 
investuotojams režimą, nustatytą 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų, susijusių su kolektyvinio 
investavimo į perleidžiamus vertybinius 
popierius subjektais (KIPVPS), derinimo;

Or. en

Pakeitimas 70
Syed Kamall

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 

(3) kadangi taisyklės skiriasi priklausomai 
nuo sektoriaus, siūlančio mažmeninių 
investicinių produktų paketus, 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 mažmeninių investicinių 
produktų paketų atskleidimą trukdoma 
kurti vienodas veiklos sąlygas skirtingų 
mažmeninių investicinių produktų paketų 
teikėjams ir šiuos produktus 
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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;

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. en

Pakeitimas 71
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 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 siekiant 
suvienodinti šių dokumentų formatą ir 
turinį, yra būtinas reglamentas. 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;

(4) būtina Sąjungos lygmeniu nustatyti 
vienodas skaidrumo taisykles, taikomas 
visiems investicinių produktų rinkos 
dalyviams, kad būtų išvengta skirtumų ir 
sumažintos kainos bei produktų teikėjų 
bei platintojų neapibrėžtumas. Siekiant 
užtikrinti, kad būtų vienodai nustatytas 
bendras pagrindinės informacijos 
dokumentų standartas siekiant suvienodinti 
šių dokumentų formatą ir turinį, yra būtinas 
reglamentas. 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;
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Or. en

Pakeitimas 72
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 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 siekiant 
suvienodinti šių dokumentų formatą ir 
turinį, yra būtinas reglamentas. 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;

(4) būtina Sąjungos lygmeniu nustatyti 
vienodas skaidrumo taisykles, taikomas 
visiems mažmeninių investicinių produktų 
paketų rinkos dalyviams, kad būtų išvengta 
skirtumų. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
vienodai nustatytas bendras pagrindinės 
informacijos dokumentų standartas siekiant 
suvienodinti šių dokumentų formatą ir 
turinį, yra būtinas reglamentas. Tiesiogiai 
taikomomis reglamento taisyklėmis turėtų 
būti užtikrinta, kad visiems mažmeninių 
investicinių produktų paketų 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 mažmeninių investicinių 
produktų paketus parduodantiems 
subjektams būtų taikomi vienodi 
reikalavimai, susiję su pagrindinės 
informacijos dokumento pateikimu 
mažmeniniams investuotojams;

Or. en

Pakeitimas 73
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) nors siekiant atkurti mažmeninių 
investuotojų pasitikėjimą finansų rinkomis 
būtina tobulinti atskleidžiamą informaciją 
apie investicinius produktus, tiek pat 
svarbu veiksmingai reglamentuoti šių 
produktų pardavimo procesus. Šis 
reglamentas papildo Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2004/39/EB 
numatytas priemones dėl platinimo. Be to, 
jis papildo Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/92/EB 
numatytas priemones dėl draudimo 
produktų platinimo;

(5) nors siekiant atkurti mažmeninių 
investuotojų pasitikėjimą finansų rinkomis 
būtina tobulinti atskleidžiamą informaciją 
apie investicinius produktus, tiek pat 
svarbu veiksmingai reglamentuoti šių 
produktų pardavimo procesus. Jei esama 
kito ES teisės akto, kuriuo 
reglamentuojami konkretūs investicinių 
produktų platinimo aspektai, to teisės akto 
nuostatos yra viršesnės už šio reglamento 
taisykles. Tai ypač taikytina Direktyvai 
2004/39/EB ir Direktyvai 2002/92/EB; 

Or. de

Pakeitimas 74
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) nors siekiant atkurti mažmeninių 
investuotojų pasitikėjimą finansų rinkomis 
būtina tobulinti atskleidžiamą informaciją 
apie investicinius produktus, tiek pat 
svarbu veiksmingai reglamentuoti šių 
produktų pardavimo procesus. Šis 
reglamentas papildo Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/39/EB 
numatytas priemones dėl platinimo. Be to, 
jis papildo Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/92/EB numatytas 
priemones dėl draudimo produktų 
platinimo;

(5) nors siekiant atkurti mažmeninių 
investuotojų pasitikėjimą finansų rinkomis 
būtina tobulinti atskleidžiamą informaciją 
apie mažmeninių investicinių produktų 
paketus, tiek pat svarbu veiksmingai 
reglamentuoti šių produktų pardavimo 
procesus. Šis reglamentas papildo Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/39/EB numatytas priemones dėl 
platinimo (įskaitant konsultacijas dėl 
investavimo, investuotojų apsaugos 
priemones ir kitas pardavimo paslaugas). 
Be to, jis papildo Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/92/EB 
numatytas priemones dėl draudimo 
produktų platinimo;

Or. en
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Pagrindimas

Šiame reglamente siūlomos informacijos apie produktus atskleidimo priemonės papildys 
investuotojų apsaugos priemones, susijusias su konsultacijomis dėl investavimo, investuotojų 
apsaugos priemones ir pardavimo paslaugas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/29/EB.

Pakeitimas 75
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių, kurios nėra 
palūkanų norma, veiklos rezultatų. Tai 
turėtų būti tokie investiciniai produktai 
kaip investicinių fondų investiciniai 
vienetai, gyvybės draudimo liudijimai su 
investiciniais elementais ir mažmeniniai 
struktūrizuoti produktai. Su šiais 
produktais susijusios investicijos nėra 
tiesioginės, kokios būna pačiam perkant 
arba turint turtą. Šiuo atveju šie produktai 
įsiterpia tarp investuotojo ir rinkų, nes 
turtas „supakuojamas“, pateikiamas arba 
grupuojamas taip, kad būtų sukurtos 
pozicijos, suteikiamos produktų savybės 
arba sukuriamos išlaidų struktūros, 
kurios skiriasi nuo tiesioginio turto 
turėjimo. Toks pakavimas gali sudaryti 
sąlygas mažmeniniams investuotojams 
dalyvauti investavimo strategijose, kurios 
kitaip būtų neprieinamos arba 
nepraktiškos, bet kartu dėl to reikia 
pateikti papildomos informacijos, visų 
pirma tam, kad būtų galima palyginti 
skirtingus investicijų pakavimo būdus;

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių, kurios nėra 
palūkanų norma, veiklos rezultatų. Tai 
turėtų būti tokie investiciniai produktai 
kaip investicinių fondų investiciniai 
vienetai, gyvybės draudimo liudijimai su 
investiciniais elementais ir mažmeniniai 
struktūrizuoti produktai;
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Or. de

Pakeitimas 76
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių, kurios nėra 
palūkanų norma, veiklos rezultatų. Tai 
turėtų būti tokie investiciniai produktai 
kaip investicinių fondų investiciniai 
vienetai, gyvybės draudimo liudijimai su 
investiciniais elementais ir mažmeniniai 
struktūrizuoti produktai. Su šiais 
produktais susijusios investicijos nėra 
tiesioginės, kokios būna pačiam perkant 
arba turint turtą. Šiuo atveju šie produktai 
įsiterpia tarp investuotojo ir rinkų, nes 
turtas „supakuojamas“, pateikiamas arba 
grupuojamas taip, kad būtų sukurtos 
pozicijos, suteikiamos produktų savybės 
arba sukuriamos išlaidų struktūros, 
kurios skiriasi nuo tiesioginio turto 
turėjimo. Toks pakavimas gali sudaryti 
sąlygas mažmeniniams investuotojams 
dalyvauti investavimo strategijose, kurios 
kitaip būtų neprieinamos arba 
nepraktiškos, bet kartu dėl to reikia 
pateikti papildomos informacijos, visų 
pirma tam, kad būtų galima palyginti 
skirtingus investicijų pakavimo būdus;

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių, kurios nėra 
palūkanų norma, veiklos rezultatų. Tai 
turėtų būti tokie investiciniai produktai 
kaip investicinių fondų investiciniai 
vienetai, gyvybės draudimo liudijimai su 
investiciniais elementais ir mažmeniniai 
struktūrizuoti produktai; taip pat 
bendrovių obligacijos ir specialiosios 
paskirties įmonių (SPĮ) išleistos 
priemonės;

Or. en
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Pakeitimas 77
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių, kurios nėra 
palūkanų norma, veiklos rezultatų. Tai 
turėtų būti tokie investiciniai produktai 
kaip investicinių fondų investiciniai 
vienetai, gyvybės draudimo liudijimai su 
investiciniais elementais ir mažmeniniai 
struktūrizuoti produktai. Su šiais 
produktais susijusios investicijos nėra 
tiesioginės, kokios būna pačiam perkant 
arba turint turtą. Šiuo atveju šie produktai 
įsiterpia tarp investuotojo ir rinkų, nes 
turtas „supakuojamas“, pateikiamas arba 
grupuojamas taip, kad būtų sukurtos 
pozicijos, suteikiamos produktų savybės 
arba sukuriamos išlaidų struktūros, kurios 
skiriasi nuo tiesioginio turto turėjimo. 
Toks pakavimas gali sudaryti sąlygas 
mažmeniniams investuotojams dalyvauti 
investavimo strategijose, kurios kitaip 
būtų neprieinamos arba nepraktiškos, bet 
kartu dėl to reikia pateikti papildomos 
informacijos, visų pirma tam, kad būtų 
galima palyginti skirtingus investicijų 
pakavimo būdus;

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams ar pagrindinėms 
investicijoms (nepaisant jų formos ar 
struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių veiklos 
rezultatų. Tai turėtų būti tokie investiciniai 
produktai kaip investicinių fondų 
investiciniai vienetai, gyvybės draudimo 
liudijimai ir jų pagrindinės investicijos ir 
mažmeniniai produktai, įskaitant tiesiogiai 
turimą turtą, kaip antai bendrovių akcijos 
arba vyriausybės obligacijos, kurios 
siūlomos visuomenei ar kuriomis 
leidžiama prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje; 

Or. en

Pakeitimas 78
Jean-Paul Gauzès
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių, kurios nėra 
palūkanų norma, veiklos rezultatų. Tai 
turėtų būti tokie investiciniai produktai 
kaip investicinių fondų investiciniai 
vienetai, gyvybės draudimo liudijimai su 
investiciniais elementais ir mažmeniniai 
struktūrizuoti produktai. Su šiais 
produktais susijusios investicijos nėra 
tiesioginės, kokios būna pačiam perkant 
arba turint turtą. Šiuo atveju šie produktai 
įsiterpia tarp investuotojo ir rinkų, nes 
turtas „supakuojamas“, pateikiamas arba 
grupuojamas taip, kad būtų sukurtos 
pozicijos, suteikiamos produktų savybės 
arba sukuriamos išlaidų struktūros, kurios 
skiriasi nuo tiesioginio turto turėjimo. Toks 
pakavimas gali sudaryti sąlygas 
mažmeniniams investuotojams dalyvauti 
investavimo strategijose, kurios kitaip būtų 
neprieinamos arba nepraktiškos, bet kartu 
dėl to reikia pateikti papildomos 
informacijos, visų pirma tam, kad būtų 
galima palyginti skirtingus investicijų 
pakavimo būdus;

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių, kurios nėra 
palūkanų norma, veiklos rezultatų. Tai 
turėtų būti tokie investiciniai produktai 
kaip investicinių fondų investiciniai 
vienetai, gyvybės draudimo liudijimai su 
investiciniais elementais ir mažmeniniai 
produktai, įskaitant tiesiogiai turimą 
turtą, kaip antai vyriausybės obligacijos 
arba akcijos, kurios siūlomos visuomenei 
ar kuriomis leidžiama prekiauti valstybėje 
narėje esančioje ar veikiančioje 
reguliuojamoje rinkoje. Mažmeniniai 
struktūrizuoti produktų paketai įsiterpia 
tarp investuotojo ir rinkų, nes turtas 
„supakuojamas“, pateikiamas arba 
grupuojamas taip, kad būtų sukurtos 
pozicijos, suteikiamos produktų savybės 
arba sukuriamos išlaidų struktūros, kurios 
skiriasi nuo tiesioginio turto turėjimo. Toks 
pakavimas gali sudaryti sąlygas 
mažmeniniams investuotojams dalyvauti 
investavimo strategijose, kurios kitaip būtų 
neprieinamos arba nepraktiškos, bet kartu 
dėl to reikia pateikti papildomos 
informacijos, visų pirma tam, kad būtų 
galima palyginti skirtingus investicijų 
pakavimo būdus;

Or. en

Pakeitimas 79
Markus Ferber
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių, kurios nėra 
palūkanų norma, veiklos rezultatų. Tai 
turėtų būti tokie investiciniai produktai 
kaip investicinių fondų investiciniai 
vienetai, gyvybės draudimo liudijimai su 
investiciniais elementais ir mažmeniniai 
struktūrizuoti produktai. Su šiais 
produktais susijusios investicijos nėra 
tiesioginės, kokios būna pačiam perkant 
arba turint turtą. Šiuo atveju šie produktai 
įsiterpia tarp investuotojo ir rinkų, nes 
turtas „supakuojamas“, pateikiamas arba 
grupuojamas taip, kad būtų sukurtos 
pozicijos, suteikiamos produktų savybės 
arba sukuriamos išlaidų struktūros, kurios 
skiriasi nuo tiesioginio turto turėjimo. Toks 
pakavimas gali sudaryti sąlygas 
mažmeniniams investuotojams dalyvauti 
investavimo strategijose, kurios kitaip būtų 
neprieinamos arba nepraktiškos, bet kartu 
dėl to reikia pateikti papildomos 
informacijos, visų pirma tam, kad būtų 
galima palyginti skirtingus investicijų 
pakavimo būdus;

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių, kurios nėra 
palūkanų norma, veiklos rezultatų, 
neišskiriant struktūrizuotųjų indėlių. Tai 
turėtų būti tokie investiciniai produktai 
kaip investicinių fondų investiciniai 
vienetai, gyvybės draudimo liudijimai su 
investiciniais elementais ir mažmeniniai 
struktūrizuoti produktai. Su šiais 
produktais susijusios investicijos nėra 
tiesioginės, kokios būna pačiam perkant 
arba turint turtą. Šiuo atveju šie produktai 
įsiterpia tarp investuotojo ir rinkų, nes 
turtas „supakuojamas“, pateikiamas arba 
grupuojamas taip, kad būtų sukurtos 
pozicijos, suteikiamos produktų savybės 
arba sukuriamos išlaidų struktūros, kurios 
skiriasi nuo tiesioginio turto turėjimo. Toks 
pakavimas gali sudaryti sąlygas 
mažmeniniams investuotojams dalyvauti 
investavimo strategijose, kurios kitaip būtų 
neprieinamos arba nepraktiškos, bet kartu 
dėl to reikia pateikti papildomos 
informacijos, visų pirma tam, kad būtų 
galima palyginti skirtingus investicijų 
pakavimo būdus;

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento tikslas – užtikrinti, kad mažmeniniai investuotojai galėtų suprasti ir palyginti 
pagrindinius mažmeninių investicinių produktų paketų, kurie pasižymi sudėtingumu, 
požymius. Paprasti banko indėliai ir taupomosios sąskaitos nėra tokie sudėtingi, todėl 
paprasti taupymo produktai neturėtų įeiti į reglamento taikymo sritį. Tačiau dėl savo 
sudėtingumo struktūrizuotieji indėliai turėtų būti įtraukti į reglamento taikymo sritį.
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Pakeitimas 80
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių, kurios nėra 
palūkanų norma, veiklos rezultatų. Tai 
turėtų būti tokie investiciniai produktai 
kaip investicinių fondų investiciniai 
vienetai, gyvybės draudimo liudijimai su 
investiciniais elementais ir mažmeniniai 
struktūrizuoti produktai. Su šiais 
produktais susijusios investicijos nėra 
tiesioginės, kokios būna pačiam perkant 
arba turint turtą. Šiuo atveju šie produktai 
įsiterpia tarp investuotojo ir rinkų, nes 
turtas „supakuojamas“, pateikiamas arba 
grupuojamas taip, kad būtų sukurtos 
pozicijos, suteikiamos produktų savybės 
arba sukuriamos išlaidų struktūros, kurios 
skiriasi nuo tiesioginio turto turėjimo. Toks 
pakavimas gali sudaryti sąlygas 
mažmeniniams investuotojams dalyvauti 
investavimo strategijose, kurios kitaip būtų 
neprieinamos arba nepraktiškos, bet kartu 
dėl to reikia pateikti papildomos 
informacijos, visų pirma tam, kad būtų 
galima palyginti skirtingus investicijų 
pakavimo būdus;

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių, kurios nėra 
palūkanų norma, veiklos rezultatų. Tai 
turėtų būti tokie investiciniai produktai 
kaip investicinių fondų investiciniai 
vienetai, gyvybės draudimo liudijimai su 
investiciniais elementais ir mažmeniniai 
struktūrizuoti produktai. Su šiais 
produktais susijusios investicijos nėra 
tiesioginės, kokios būna pačiam perkant 
arba turint turtą. Šiuo atveju šie produktai 
įsiterpia tarp investuotojo ir rinkų, nes 
turtas „supakuojamas“, pateikiamas arba 
grupuojamas taip, kad būtų sukurtos 
pozicijos, suteikiamos produktų savybės 
arba sukuriamos išlaidų struktūros, kurios 
skiriasi nuo tiesioginio turto turėjimo. Toks 
pakavimas gali sudaryti sąlygas 
mažmeniniams investuotojams dalyvauti 
investavimo strategijose, kurios kitaip būtų 
neprieinamos arba nepraktiškos, bet kartu 
dėl to reikia pateikti papildomos 
informacijos, visų pirma tam, kad būtų 
galima palyginti skirtingus investicijų 
pakavimo būdus ir užtikrinti, kad 
mažmeniniai investuotojai galėtų suprasti 
pagrindinius mažmeninių investicinių 
produktų požymius ir riziką;

Or. en
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Pakeitimas 81
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių, kurios nėra 
palūkanų norma, veiklos rezultatų. Tai 
turėtų būti tokie investiciniai produktai 
kaip investicinių fondų investiciniai 
vienetai, gyvybės draudimo liudijimai su 
investiciniais elementais ir mažmeniniai 
struktūrizuoti produktai. Su šiais 
produktais susijusios investicijos nėra 
tiesioginės, kokios būna pačiam perkant 
arba turint turtą. Šiuo atveju šie produktai 
įsiterpia tarp investuotojo ir rinkų, nes 
turtas „supakuojamas“, pateikiamas arba 
grupuojamas taip, kad būtų sukurtos 
pozicijos, suteikiamos produktų savybės 
arba sukuriamos išlaidų struktūros, kurios 
skiriasi nuo tiesioginio turto turėjimo. Toks 
pakavimas gali sudaryti sąlygas 
mažmeniniams investuotojams dalyvauti 
investavimo strategijose, kurios kitaip būtų 
neprieinamos arba nepraktiškos, bet kartu 
dėl to reikia pateikti papildomos 
informacijos, visų pirma tam, kad būtų 
galima palyginti skirtingus investicijų 
pakavimo būdus;

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių, kurios nėra 
palūkanų norma, veiklos rezultatų. Tai 
turėtų būti tokie investiciniai produktai 
kaip investicinių fondų investiciniai 
vienetai, gyvybės draudimo liudijimai su 
investiciniais elementais ir mažmeniniai 
struktūrizuoti produktai. Su šiais 
produktais susijusios investicijos nėra 
tiesioginės, kokios būna pačiam perkant 
arba turint turtą. Šiuo atveju šie produktai 
įsiterpia tarp investuotojo ir rinkų, nes 
turtas „supakuojamas“, pateikiamas arba 
grupuojamas taip, kad būtų sukurtos 
pozicijos, suteikiamos produktų savybės 
arba sukuriamos išlaidų struktūros, kurios 
skiriasi nuo tiesioginio turto turėjimo. Toks 
pakavimas gali sudaryti sąlygas 
mažmeniniams investuotojams dalyvauti 
investavimo strategijose, kurios kitaip būtų 
neprieinamos arba nepraktiškos, bet kartu 
dėl to reikia pateikti papildomos 
informacijos, visų pirma tam, kad būtų 
galima palyginti skirtingus investicijų 
pakavimo būdus. Tiesiogiai turimas turtas, 
kaip antai bendrovių akcijos arba 
valstybės obligacijos, nėra investicinių 
produktų paketai, todėl šis reglamentas 
jiems neturėtų būti taikomas;

Or. en
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Pakeitimas 82
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui siūloma grąža 
priklauso nuo vienos ar kelių rūšių turto 
arba kitų referencinių verčių, kurios nėra 
palūkanų norma, veiklos rezultatų. Tai 
turėtų būti tokie investiciniai produktai 
kaip investicinių fondų investiciniai 
vienetai, gyvybės draudimo liudijimai su 
investiciniais elementais ir mažmeniniai 
struktūrizuoti produktai. Su šiais 
produktais susijusios investicijos nėra 
tiesioginės, kokios būna pačiam perkant 
arba turint turtą. Šiuo atveju šie produktai 
įsiterpia tarp investuotojo ir rinkų, nes 
turtas „supakuojamas“, pateikiamas arba 
grupuojamas taip, kad būtų sukurtos 
pozicijos, suteikiamos produktų savybės 
arba sukuriamos išlaidų struktūros, kurios 
skiriasi nuo tiesioginio turto turėjimo. Toks 
pakavimas gali sudaryti sąlygas 
mažmeniniams investuotojams dalyvauti 
investavimo strategijose, kurios kitaip būtų 
neprieinamos arba nepraktiškos, bet kartu 
dėl to reikia pateikti papildomos 
informacijos, visų pirma tam, kad būtų 
galima palyginti skirtingus investicijų 
pakavimo būdus;

(6) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems produktams (nepaisant jų formos 
ar struktūros), kuriuos finansinių paslaugų 
sektorius teikia siekdamas mažmeniniams 
investuotojams suteikti investavimo 
galimybių, kai investuotojui grąžintina 
suma priklauso nuo referencinių verčių 
svyravimų arba vienos ar daugiau rūšių 
turto, kurio investuotojas tiesiogiai 
neįsigyja, veiklos rezultatų. Tai, be kita ko, 
turėtų būti tokie investiciniai produktai 
kaip investicinių fondų investiciniai 
vienetai, gyvybės draudimo liudijimai su 
investiciniais elementais ir struktūrizuoti 
indėliai. Su šiais produktais susijusios 
investicijos nėra tiesioginės, kokios būna 
pačiam perkant arba turint turtą. Šiuo 
atveju šie produktai įsiterpia tarp 
investuotojo ir rinkų, nes turtas 
„supakuojamas“, pateikiamas arba 
grupuojamas taip, kad būtų sukurtos 
pozicijos, suteikiamos produktų savybės 
arba sukuriamos išlaidų struktūros, kurios 
skiriasi nuo tiesioginio turto turėjimo. Toks 
pakavimas gali sudaryti sąlygas 
mažmeniniams investuotojams dalyvauti 
investavimo strategijose, kurios kitaip būtų 
neprieinamos arba nepraktiškos, bet kartu 
dėl to reikia pateikti papildomos 
informacijos, visų pirma tam, kad būtų 
galima palyginti skirtingus investicijų 
pakavimo būdus;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinės formos PID reglamentu siekiama pagerinti mažmeniniams investuotojams 
parduodamų investicinių produktų suprantamumą ir palyginamumą. Šiuo metu reglamentas 
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turėtų būti taikomas tik tiems produktų paketams ir turėtų apimti tik tuos kitus investicinius 
produktus, kurių išsamią sąnaudų ir naudos analizę atliko EPI.

Pakeitimas 83
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) EBPIK, CESR ir EDPPPIK (kaip 
ypač specializuotos kompetencijos 
įstaigos) Komisijai pateikė savo išvadas 
dėl reikalavimo dėl PID. Galutinėje darbo 
grupės ataskaitoje (ji buvo pateikta 
2010 m. spalio 6 d.) buvo susitarta dėl 
apibrėžties ir vėliau Komisija ją įtraukė. 
Ši apibrėžtis pateikta atsižvelgus į 
išsamaus dialogo ir konsultacijų su 
visomis suinteresuotosiomis šalimis 
rezultatus ir ji turėtų būti taikoma. 
Apribojus reglamento taikymo sritį 
mažmeninių investicinių produktų 
paketams PID bus faktiškai 
veiksmingesnis dėl tikslingesnio požiūrio 
ir naudingesnis vartotojams, nes apims tik 
tuos produktus, kuriems PID aiškiai gali 
būti naudingas. Taikymo srities 
persvarstymas vėlesniu laikotarpiu leistų 
įvertinti pradinį PID poveikį, o galimas 
vėlesnis taikymo srities išplėtimas, kurio 
gali prireikti, jei bus nustatytas arbitražas 
ir žala vartotojams, galės būti įvykdytas 
atlikus išsamią sąnaudų ir naudos 
analizę;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas grindžiamas EPI pirmtakų patirtimi. Tuo remiantis reikėtų taikyti 
apibrėžtį, kuri apriboja taikymo sritį ir galioja tik MIPP. Jei būtų plečiama taikymo sritis, 
reikėtų atlikti išsamią analizę, atsižvelgti į vartotojų naudą ir sąnaudas bei sąsajas su kitomis 
direktyvomis ir reglamentais.
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Pakeitimas 84
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) šis reglamentas taip pat turėtų būti 
taikomas specialiosios paskirties įmonių ir 
kontroliuojančiųjų bendrovių akcijoms 
arba vienetams, kuriuos investicinių 
produktų teikėjas gali sukurti siekdamas 
apeiti šį reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 85
Thomas Händel

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 

(7) 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 konkuruoja su kitais šiame 
reglamente apibrėžtais produktais ir yra 
panašiai platinami mažmeniniams 
investuotojams;
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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 
konkuruoja su kitais šiame reglamente 
apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;

Or. de

Pakeitimas 86
Jean-Paul Gauzès

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 

(7) draudimo produktai, nesuteikiantys 
investavimo galimybių, ir produktai, susieti 
tik su palūkanų normomis, neturėtų patekti 
į reglamento taikymo sritį. Kadangi šiuo 
reglamentu pirmiausia siekiama gerinti 
informacijos apie mažmeniniams 
investuotojams parduodamus investicinius 
produktus palyginamumą ir suprantamumą, 
šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
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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 
konkuruoja su kitais šiame reglamente 
apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;

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

Or. en

Pakeitimas 87
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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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 
konkuruoja su kitais šiame reglamente 
apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;

(7) 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 
konkuruoja su kitais šiame reglamente 
apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;
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Or. en

Pakeitimas 88
Markus Ferber

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 

(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, kurie nėra struktūrizuotieji 
indėliai, 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 
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neparduodami mažmeniniams 
investuotojams. Tačiau šis reglamentas 
turėtų būti taikomas investiciniams 
produktams, skirtiems taupyti 
individualioms pensijoms, nes jie dažnai 
konkuruoja su kitais šiame reglamente 
apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;

investiciniams vienetams, nes jie 
neparduodami mažmeniniams 
investuotojams. Tačiau šis reglamentas 
turėtų būti taikomas investiciniams 
produktams, skirtiems taupyti 
individualioms pensijoms, nes jie dažnai 
konkuruoja su kitais šiame reglamente 
apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento tikslas – užtikrinti, kad mažmeniniai investuotojai galėtų suprasti ir palyginti 
pagrindinius mažmeninių investicinių produktų paketų, kurie pasižymi sudėtingumu, 
požymius. Paprasti banko indėliai ir taupomosios sąskaitos nėra tokie sudėtingi, todėl 
paprasti taupymo produktai neturėtų įeiti į reglamento taikymo sritį. Tačiau dėl savo 
sudėtingumo struktūrizuotieji indėliai turėtų būti įtraukti į reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 89
Syed Kamall

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 

(7) siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas 
būtų taikomas tik tokiems mažmeninių 
investicinių produktų paketams, draudimo 
produktai, nesuteikiantys investavimo 
galimybių, ir indėliai, kurie nėra 
struktūrizuotieji indėliai, 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 mažmeninių 
investicinių produktų paketus 
palyginamumą ir suprantamumą, šis 
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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 
konkuruoja su kitais šiame reglamente 
apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;

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, ir 2009 m. lapkričio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/138/EB ir 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, 
taip pat oficialiai pripažintiems pensijų 
produktams ir socialinės apsaugos 
sistemoms, kuriems taikoma nacionalinė 
ar Europos Sąjungos teisė. 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 
konkuruoja su kitais šiame reglamente 
apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;

Or. en

Pakeitimas 90
Burkhard Balz

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 

(7) siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas 
būtų taikomas tik tokiems investicinių 
produktų paketams, draudimo produktai, 
nesuteikiantys investavimo galimybių, ir 
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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 
konkuruoja su kitais šiame reglamente 
apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;

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. Reglamento taikymo sritis 
ir toliau turėtų būti specialiai pritaikyta 
investicinių produktų paketams, kad būtų 
atspindėti skirtingi finansų rinkos 
produktų sudėtingumo lygiai ir 
atsižvelgiama į investicinių produktų 
teikėjams ir jų pardavėjams nustatytų 
reikalavimų proporcingumą. 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 
konkuruoja su kitais šiame reglamente 
apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;
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Or. en

Pakeitimas 91
Sirpa Pietikäinen

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 

(7) siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas 
būtų taikomas tik tokiems investicinių 
produktų paketams, draudimo produktai, 
nesuteikiantys investavimo galimybių, ir 
nestruktūrizuoti indėliai 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 
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neparduodami mažmeniniams 
investuotojams. Tačiau šis reglamentas 
turėtų būti taikomas investiciniams 
produktams, skirtiems taupyti 
individualioms pensijoms, nes jie dažnai 
konkuruoja su kitais šiame reglamente 
apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;

investuotojams. Tačiau šis reglamentas 
turėtų būti taikomas investiciniams 
produktams, skirtiems taupyti 
individualioms pensijoms, nes jie dažnai 
konkuruoja su kitais šiame reglamente 
apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;

Or. en

Pakeitimas 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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 

(7) kadangi šis reglamentas taikomas tik 
MIPP, indėliai, kurie nėra struktūrizuoti 
indėliai, ir draudimo produktai, kai 
išmokos nepriklauso nuo pagrindinės 
investicijos verčių svyravimo, nepatenka į 
reglamento taikymo sritį. Tiesiogiai 
turimas turtas, kaip antai bendrovių akcijos 
arba valstybės obligacijos, nėra investicinių 
produktų paketai, todėl reglamentas jiems 
netaikomas. Kadangi šiuo reglamentu 
siekiama gerinti informacijos apie 
mažmeniniams investuotojams 
parduodamus MIPP palyginamumą ir 
suprantamumą, šis reglamentas neturėtų 
būti taikomas 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, 2009 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/138/EB ir dėl draudimo ir 
perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos 
vykdymo (Mokumas II). Be to, šis 
reglamentas neturėtų būti taikomas jokiems 
pensijų produktams, jei finansinių 
darbdavio mokamų įmokų reikalaujama 
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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 
konkuruoja su kitais šiame reglamente 
apibrėžtais produktais ir yra panašiai 
platinami mažmeniniams investuotojams;

nacionalinės teisės aktais, taip pat 
oficialiai pripažintiems pensijų 
produktams ir socialinės apsaugos 
sistemoms, kuriems taikoma nacionalinė 
ar Europos Sąjungos teisė. Šis 
reglamentas netaikomas ir instituciniams 
investuotojams skirtų investicinių fondų 
investiciniams vienetams, nes jie 
neparduodami mažmeniniams 
investuotojams. Apribojus reglamento 
taikymo sritį MIPP bus galima parengti 
tinkamesnį, vadinasi, efektyvesnį, PID. 
Įvertinus PID sėkmę galima svarstyti 
taikymo srities išplėtimą;

Or. en

Pakeitimas 93
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant suteikti aiškumo dėl šiuo 
reglamentu nustatytų įpareigojimų ir 
įpareigojimų, nustatytų 2003 m. lapkričio 4 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris 
turi būti skelbiamas, kai vertybiniai 
popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami 
į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančia 
Direktyvą 2001/34/EB, ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/138/EB, santykio, būtina nustatyti, 
kad šios direktyvos toliau būtų taikomos 
šalia šio reglamento;

(8) siekiant suteikti aiškumo dėl šiuo 
reglamentu nustatytų įpareigojimų ir 
įpareigojimų, nustatytų 2003 m. lapkričio 4 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris 
turi būti skelbiamas, kai vertybiniai 
popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami 
į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančia 
Direktyvą 2001/34/EB, ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/138/EB, santykio, būtina nustatyti, 
kad šios direktyvos toliau būtų taikomos 
šalia šio reglamento. Ypač atsižvelgiant į 
turinį, kurį atskleidžia pagrindinė 
informacija, kaip nurodyta Direktyvos 
2003/71/EB 5 straipsnio 2 dalyje, 
persvarsčius šį reglamentą pagrindinės 
informacijos dokumentas sujungiamas su 
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šiuo dokumentu;

Or. en

Pakeitimas 94
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) investicinių produktų teikėjai turėtų 
užtikrinti, kad jų kuriami investiciniai 
produktai atitiktų mažmeninių 
investuotojų, kuriems jie skirti, profilį. 
Todėl jie turėtų numatyti išankstinį 
patikros procesą, kad galėtų užtikrinti, jog 
jų investiciniai produktai mažmeniniams 
investuotojams nekeltų rizikos dėl 
pagrindinio turto, kurio rizikos ir grąžos 
pobūdžio nėra lengva suprasti;

Or. en

Pakeitimas 95
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) kompetentingoms institucijoms ir 
EBI, EDPPI ir EVPRI jų prašymu turėtų 
būti suteikiama visa informacija, kurios 
reikia, kad būtų galima patikrinti 
pagrindinės informacijos dokumentų 
turinį, įvertinti jų atitiktį šiam 
reglamentui ir užtikrinti klientų ir 
investuotojų apsaugą finansų rinkose. 
Tačiau kompetentingoms institucijoms 
neturėtų būti privaloma dalyvauti 
kiekvieno pagrindinės informacijos 
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dokumento išankstinio patvirtinimo 
procese. Teisė pasinaudoti su produktais 
susijusiomis intervencinėmis priemonėmis 
turėtų būti įgyvendinama laikantis 
atitinkamų Direktyvos .../.../ES [FPRD II] 
ir Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRD] 
nuostatų;

Or. en

Pakeitimas 96
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) investicinių produktų teikėjai, kaip 
antai fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už jį. Dokumentą 
investicinių produktų teikėjas turėtų 
parengti prieš produktus parduodant 
mažmeniniams investuotojams. Tačiau kai 
produktas neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
investicinių produktų teikėjui nepraktiška 
rengti pagrindinės informacijos 
dokumentą, šią užduotį galima perduoti 
kitiems subjektams. Siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentai būtų 
plačiai paskleisti ir prieinami, šiuo 
reglamentu reikėtų leisti investicinių 
produktų teikėjui juos skelbti pasirinktoje 
interneto svetainėje;

(9) investicinių produktų teikėjai, kaip 
antai fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už jį. Dokumentą 
investicinių produktų teikėjas turėtų 
parengti prieš produktus parduodant 
mažmeniniams investuotojams. Tačiau kai 
produktas neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
investicinių produktų teikėjui nepraktiška 
rengti pagrindinės informacijos 
dokumentą, šią užduotį galima perduoti 
kitiems subjektams. Priimant sprendimą 
dėl galimo nepraktiškumo investicinių 
produktų teikėjui turėtų būti pateikti 
aiškūs motyvai ir paaiškinimai. Siekiant 
užtikrinti, kad pagrindinės informacijos 
dokumentai būtų plačiai paskleisti ir 
prieinami, šiuo reglamentu reikėtų leisti 
investicinių produktų teikėjui juos skelbti 
pasirinktoje interneto svetainėje;

Or. en
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Pakeitimas 97
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) investicinių produktų teikėjai, kaip 
antai fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už jį. Dokumentą 
investicinių produktų teikėjas turėtų 
parengti prieš produktus parduodant 
mažmeniniams investuotojams. Tačiau kai 
produktas neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
investicinių produktų teikėjui nepraktiška 
rengti pagrindinės informacijos 
dokumentą, šią užduotį galima perduoti 
kitiems subjektams. Siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentai būtų 
plačiai paskleisti ir prieinami, šiuo 
reglamentu reikėtų leisti investicinių 
produktų teikėjui juos skelbti pasirinktoje 
interneto svetainėje;

(9) investicinių produktų teikėjai, kaip 
antai fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už jį. Dokumentą MIPP 
teikėjas turėtų parengti prieš produktus 
parduodant mažmeniniams investuotojams. 
Be to, kiekvienas MIPP parduodantis 
asmuo, kuris nėra produkto teikėjas, 
turėtų mažmeniniam investuotojui pateikti 
atskirą dokumentą, kuriame būtų 
nurodyta su sąnaudomis ir paslaugomis 
susijusi informacija pagal Direktyvą 
[naujos redakcijos FPRD] ir Direktyvą 
[naujos redakcijos Draudimo 
tarpininkavimo direktyva], taip pat 
atitinkama papildoma informacija, kuri 
mažmeniniam investuotojui reikalinga, 
kad jis galėtų įvertinti, ar MIPP atitinka 
jo poreikius, ir kurios negali pateikti 
MIPP teikėjas. Tačiau kai produktas 
neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
MIPP teikėjui nepraktiška rengti 
pagrindinės informacijos dokumentą, šią 
užduotį galima perduoti kitiems 
subjektams. Siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentai būtų 
plačiai paskleisti ir prieinami, šiuo 
reglamentu reikėtų leisti MIPP teikėjui 
juos skelbti pasirinktoje interneto 
svetainėje;

Or. en
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Pagrindimas

Produkto teikėjas negalės pateikti išsamaus sąnaudų ir paslaugų vaizdo ir neturės prieigos 
prie galutinio vartotojo duomenų, nebent produkto teikėjas, platintojas ir (arba) pardavėjas 
priklausytų tai pačiai įmonei.

Pakeitimas 98
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) investicinių produktų teikėjai, kaip 
antai fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už jį. Dokumentą 
investicinių produktų teikėjas turėtų 
parengti prieš produktus parduodant 
mažmeniniams investuotojams. Tačiau kai 
produktas neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
investicinių produktų teikėjui nepraktiška 
rengti pagrindinės informacijos 
dokumentą, šią užduotį galima perduoti 
kitiems subjektams. Siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentai būtų 
plačiai paskleisti ir prieinami, šiuo 
reglamentu reikėtų leisti investicinių 
produktų teikėjui juos skelbti pasirinktoje 
interneto svetainėje;

(9) investicinių produktų teikėjai, kaip 
antai fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už jį. Dokumentą 
investicinių produktų teikėjas turėtų 
parengti prieš produktus parduodant 
mažmeniniams investuotojams. Tačiau kai 
produktas neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
investicinių produktų teikėjui nepraktiška 
rengti pagrindinės informacijos 
dokumentą, šią užduotį galima perduoti 
kitiems subjektams. Siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentai būtų 
plačiai paskleisti ir prieinami, šiuo 
reglamentu reikėtų leisti investicinių 
produktų teikėjui juos skelbti pasirinktoje 
interneto svetainėje ir centrinėje interneto 
svetainėje, kurią turi sukurti ECB ir 
atitinkama nacionalinė priežiūros 
institucija;

Or. de
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Pakeitimas 99
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) investicinių produktų teikėjai, kaip 
antai fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už jį. Dokumentą 
investicinių produktų teikėjas turėtų 
parengti prieš produktus parduodant 
mažmeniniams investuotojams. Tačiau kai 
produktas neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
investicinių produktų teikėjui nepraktiška 
rengti pagrindinės informacijos 
dokumentą, šią užduotį galima perduoti 
kitiems subjektams. Siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentai būtų 
plačiai paskleisti ir prieinami, šiuo 
reglamentu reikėtų leisti investicinių 
produktų teikėjui juos skelbti pasirinktoje 
interneto svetainėje;

(9) investicinių produktų teikėjai, kaip 
antai fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už pagrindinės 
informacijos dokumento rengimą ir jo 
turinį. Investicinių produktų teikėjai 
suteikia prieigą prie pagrindinės 
informacijos dokumento asmenims, 
parduodantiems tuos investicinius 
produktus. Dokumentą investicinių 
produktų teikėjas turėtų parengti prieš 
produktus parduodant mažmeniniams 
investuotojams. Tačiau kai produktas 
neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
investicinių produktų teikėjui nepraktiška 
rengti pagrindinės informacijos 
dokumentą, šią užduotį galima perduoti 
kitiems subjektams. Siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentai būtų 
plačiai paskleisti ir prieinami, šiuo 
reglamentu reikėtų leisti investicinių 
produktų teikėjui juos skelbti pasirinktoje 
interneto svetainėje;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti teisinį tikrumą, reikėtų pabrėžti, kad pagrindinės informacijos dokumentą 
rengia tik viena šalis: investicinių produktų teikėjas. Investicinių produktų teikėjai atsakingi 
už jų parengtų pagrindinės informacijos dokumentų turinį. Investicinių produktų teikėjai 
sudaro galimybes pasinaudoti pagrindinės informacijos dokumentu produktą parduodantiems 
asmenims, kad pastarieji galėtų pateikti jį mažmeniniam investuotojui.
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Pakeitimas 100
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) investicinių produktų teikėjai, kaip 
antai fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už jį. Dokumentą 
investicinių produktų teikėjas turėtų 
parengti prieš produktus parduodant 
mažmeniniams investuotojams. Tačiau kai 
produktas neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
investicinių produktų teikėjui nepraktiška 
rengti pagrindinės informacijos 
dokumentą, šią užduotį galima perduoti 
kitiems subjektams. Siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentai būtų 
plačiai paskleisti ir prieinami, šiuo 
reglamentu reikėtų leisti investicinių 
produktų teikėjui juos skelbti pasirinktoje 
interneto svetainėje;

(9) investicinių produktų teikėjai, kaip 
antai fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už jį. Dokumentą 
investicinių produktų teikėjas turėtų 
parengti prieš produktus parduodant 
mažmeniniams investuotojams. 
Reikalavimas parengti pagrindinės 
informacijos dokumentą neturėtų būti 
taikomas tarpininkams, vykdantiems 
rinkodaros veiklą, platinantiems ar 
parduodantiems investicinį produktą 
mažmeniniam investuotojui. Kai 
produktas neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
investicinių produktų teikėjui nepraktiška 
rengti pagrindinės informacijos 
dokumentą, šią užduotį galima perduoti 
kitiems subjektams. Siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentai būtų 
plačiai paskleisti ir prieinami, šiuo 
reglamentu reikėtų leisti investicinių 
produktų teikėjui juos skelbti pasirinktoje 
interneto svetainėje;

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimu, kad investicinį produktą parduodantis asmuo parengtų PID, kaip siūlo 
pranešėjas, supainiojama atsakomybė ir dubliuojamas reglamentavimas, kadangi šie 
tarpininkai reguliuojami pagal FPRD ir DTD.
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Pakeitimas 101
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) investicinių produktų teikėjai, kaip 
antai fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už jį. Dokumentą 
investicinių produktų teikėjas turėtų 
parengti prieš produktus parduodant 
mažmeniniams investuotojams. Tačiau kai 
produktas neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
investicinių produktų teikėjui nepraktiška 
rengti pagrindinės informacijos 
dokumentą, šią užduotį galima perduoti 
kitiems subjektams. Siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentai būtų 
plačiai paskleisti ir prieinami, šiuo 
reglamentu reikėtų leisti investicinių 
produktų teikėjui juos skelbti pasirinktoje 
interneto svetainėje;

(9) investicinių produktų teikėjai, kaip 
antai fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už jį. Dokumentą 
investicinių produktų teikėjas turėtų 
parengti prieš produktus parduodant 
mažmeniniams investuotojams. Tačiau kai 
produktas neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
investicinių produktų teikėjui nepraktiška 
rengti pagrindinės informacijos 
dokumentą, šią užduotį galima perduoti 
kitiems subjektams. Jei visi ar daliniai 
įgaliojimai parengti šį dokumentą suteikti 
trečiosioms šalims, produkto teikėjui ir 
toliau turėtų tekti bendra atsakomybė už 
šio pagrindinės informacijos dokumento 
parengimą ir turinį. Produkto teikėjas 
turėtų teikti šį pagrindinės informacijos 
dokumentą investicinio produkto 
pardavėjams. Siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentai būtų 
plačiai paskleisti ir prieinami, šiuo 
reglamentu reikėtų leisti investicinių 
produktų teikėjui juos skelbti pasirinktoje 
interneto svetainėje;

Or. nl

Pakeitimas 102
Wolf Klinz
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) investicinių produktų teikėjai, kaip 
antai fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už jį. Dokumentą 
investicinių produktų teikėjas turėtų 
parengti prieš produktus parduodant 
mažmeniniams investuotojams. Tačiau kai 
produktas neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
investicinių produktų teikėjui nepraktiška 
rengti pagrindinės informacijos 
dokumentą, šią užduotį galima perduoti 
kitiems subjektams. Siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentai būtų 
plačiai paskleisti ir prieinami, šiuo 
reglamentu reikėtų leisti investicinių 
produktų teikėjui juos skelbti pasirinktoje 
interneto svetainėje;

(9) investicinių produktų teikėjai, kaip 
antai fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už jį. Dokumentą 
investicinių produktų teikėjas turėtų 
parengti prieš produktus parduodant 
mažmeniniams investuotojams. Tačiau kai 
produktas neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
investicinių produktų teikėjui nepraktiška 
rengti pagrindinės informacijos 
dokumentą, šią užduotį galima perduoti 
kitiems subjektams. Tuo atveju, kai 
pagrindinės informacijos dokumento 
nėra, mažmeninis investuotojas savo 
iniciatyva vis tiek gali investuoti į tokį 
produktą, jei jis aiškiai taip nusprendžia ir 
gauna tarpininko konsultaciją pagal 
Direktyvą 2004/39/EB ar 
Direktyvą 2002/92/EB. Siekiant užtikrinti, 
kad pagrindinės informacijos dokumentai 
būtų plačiai paskleisti ir prieinami, šiuo 
reglamentu reikėtų leisti investicinių 
produktų teikėjui juos skelbti pasirinktoje 
interneto svetainėje;

Or. en

Pakeitimas 103
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) investicinių produktų teikėjai, kaip 
antai fondų valdytojai, draudimo įmonės, 
vertybinių popierių emitentai, kredito 
įstaigos arba investicinės įmonės, turėtų 
parengti savo teikiamų investicinių 
produktų pagrindinės informacijos 
dokumentą, nes jie geriausiai išmano 
produktą ir atsako už jį. Dokumentą 
investicinių produktų teikėjas turėtų 
parengti prieš produktus parduodant 
mažmeniniams investuotojams. Tačiau kai 
produktas neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
investicinių produktų teikėjui nepraktiška 
rengti pagrindinės informacijos 
dokumentą, šią užduotį galima perduoti 
kitiems subjektams. Siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentai būtų 
plačiai paskleisti ir prieinami, šiuo 
reglamentu reikėtų leisti investicinių 
produktų teikėjui juos skelbti pasirinktoje 
interneto svetainėje;

(9) mažmeninių investicinių produktų 
paketų teikėjai, kaip antai fondų valdytojai, 
draudimo įmonės, vertybinių popierių 
emitentai, kredito įstaigos arba investicinės 
įmonės, turėtų parengti savo teikiamų 
mažmeninių investicinių produktų paketų 
pagrindinės informacijos dokumentą, nes 
jie geriausiai išmano produktą ir atsako už 
jį. Dokumentą mažmeninių investicinių 
produktų paketų teikėjas turėtų parengti 
prieš produktus parduodant mažmeniniams 
investuotojams. Tačiau kai produktas 
neparduodamas mažmeniniams 
investuotojams, nebūtina rengti 
pagrindinės informacijos dokumento, ir kai 
mažmeninių investicinių produktų paketų 
teikėjui nepraktiška rengti pagrindinės 
informacijos dokumentą, šią užduotį 
galima perduoti kitiems subjektams. 
Siekiant užtikrinti, kad pagrindinės 
informacijos dokumentai būtų plačiai 
paskleisti ir prieinami, šiuo reglamentu 
reikėtų leisti mažmeninių investicinių 
produktų paketų teikėjui juos skelbti 
pasirinktoje interneto svetainėje;

Or. en

Pakeitimas 104
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) pagrindinės informacijos dokumentą 
turi rengti tik viena šalis, kitaip atsirastų 
teisinis neapibrėžtumas. Kiekviename 
pagrindinės informacijos dokumente 
turėtų būti nurodoma vieno asmens ar 
subjekto, kuris aiškiai pareiškia, kad yra 
atsakingas už pagrindinio dokumento 
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turinį, pavardė (pavadinimas). Iš esmės 
tai turėtų būti investicinių produktų 
teikėjas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti teisinį tikrumą, reikėtų pabrėžti, kad pagrindinės informacijos dokumentą 
rengia tik viena šalis: investicinių produktų teikėjas. Investicinių produktų teikėjai atsakingi 
už jų parengtų pagrindinės informacijos dokumentų turinį. Investicinių produktų teikėjai 
sudaro galimybes pasinaudoti pagrindinės informacijos dokumentu produktą parduodantiems 
asmenims, kad pastarieji galėtų pateikti jį mažmeniniam investuotojui.

Pakeitimas 105
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant patenkinti mažmeninių 
investuotojų poreikius, būtina užtikrinti, 
kad informacija apie investicinius 
produktus būtų tiksli, teisinga, aiški ir 
neklaidinanti tų investuotojų požiūriu. 
Todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti 
bendrus pagrindinės informacijos 
dokumento rengimo standartus siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų suprantamas 
mažmeniniams investuotojams. Turint 
omenyje, kad daugeliui mažmeninių 
investuotojų sunku suprasti specializuotą 
finansų terminiją, ypač daug dėmesio 
reikėtų skirti dokumento žodynui ir rašymo 
stiliui. Reikėtų nustatyti ir taisykles dėl jo 
rengimo kalbos. Be to, mažmeniniai 
investuotojai turėtų galėti suprasti 
pagrindinės informacijos dokumentą tokį, 
koks jis yra, neieškodami kitos 
informacijos;

(10) siekiant patenkinti mažmeninių 
investuotojų poreikius, būtina užtikrinti, 
kad informacija apie mažmeninių 
investicinių produktų paketus būtų tiksli, 
teisinga, aiški ir neklaidinanti tų 
investuotojų požiūriu. Todėl šiame 
reglamente reikėtų nustatyti bendrus 
pagrindinės informacijos dokumento 
rengimo standartus siekiant užtikrinti, kad 
jis būtų suprantamas mažmeniniams 
investuotojams. Turint omenyje, kad 
daugeliui mažmeninių investuotojų sunku 
suprasti specializuotą finansų terminiją, 
ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
dokumento žodynui ir rašymo stiliui. 
Reikėtų nustatyti ir taisykles dėl jo 
rengimo kalbos;

Or. en
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Pagrindimas

Investuotojas neturėtų laikyti PID atskiru dokumentu, į jį turėtų būti žvelgiama atitinkamo 
prospekto ar sutartinio susitarimo, paremiančio MIPP, kontekste.

Pakeitimas 106
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant patenkinti mažmeninių 
investuotojų poreikius, būtina užtikrinti, 
kad informacija apie investicinius 
produktus būtų tiksli, teisinga, aiški ir 
neklaidinanti tų investuotojų požiūriu. 
Todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti 
bendrus pagrindinės informacijos 
dokumento rengimo standartus siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų suprantamas 
mažmeniniams investuotojams. Turint 
omenyje, kad daugeliui mažmeninių 
investuotojų sunku suprasti specializuotą 
finansų terminiją, ypač daug dėmesio 
reikėtų skirti dokumento žodynui ir rašymo 
stiliui. Reikėtų nustatyti ir taisykles dėl jo 
rengimo kalbos. Be to, mažmeniniai 
investuotojai turėtų galėti suprasti 
pagrindinės informacijos dokumentą tokį, 
koks jis yra, neieškodami kitos 
informacijos;

(10) siekiant patenkinti mažmeninių 
investuotojų poreikius, būtina užtikrinti, 
kad informacija apie investicinius 
produktus būtų tiksli, teisinga, aiški ir 
neklaidinanti tų investuotojų požiūriu. 
Todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti 
bendrus pagrindinės informacijos 
dokumento rengimo standartus siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų suprantamas 
mažmeniniams investuotojams. Turint 
omenyje, kad daugeliui mažmeninių 
investuotojų sunku suprasti specializuotą 
finansų terminiją, ypač daug dėmesio 
reikėtų skirti dokumento žodynui ir rašymo 
stiliui. Reikėtų nustatyti ir taisykles dėl jo 
rengimo kalbos. Be to, mažmeniniai 
investuotojai turėtų galėti suprasti 
pagrindinės informacijos dokumentą tokį, 
koks jis yra, neieškodami kitos 
informacijos, kad galėtų išsiaiškinti jo 
prasmę. Siekiant, kad investuotojas 
priimtų visapusiškai informacija pagrįstą 
sprendimą, pagrindinės informacijos 
dokumente turėtų būti nurodoma turima 
papildoma informacija. Be to, platintojas 
gali teikti konkrečiai investuotojui 
pritaikytą informaciją atskirame 
dokumente ir turėtų prisiimti atsakomybę 
už šį dokumentą;

Or. en
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Pakeitimas 107
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant patenkinti mažmeninių 
investuotojų poreikius, būtina užtikrinti, 
kad informacija apie investicinius 
produktus būtų tiksli, teisinga, aiški ir 
neklaidinanti tų investuotojų požiūriu. 
Todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti 
bendrus pagrindinės informacijos 
dokumento rengimo standartus siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų suprantamas 
mažmeniniams investuotojams. Turint 
omenyje, kad daugeliui mažmeninių 
investuotojų sunku suprasti specializuotą 
finansų terminiją, ypač daug dėmesio 
reikėtų skirti dokumento žodynui ir rašymo 
stiliui. Reikėtų nustatyti ir taisykles dėl jo 
rengimo kalbos. Be to, mažmeniniai 
investuotojai turėtų galėti suprasti 
pagrindinės informacijos dokumentą tokį, 
koks jis yra, neieškodami kitos 
informacijos;

(10) siekiant patenkinti mažmeninių 
investuotojų poreikius, būtina užtikrinti, 
kad informacija apie investicinius 
produktus būtų tiksli, teisinga, aiški ir 
neklaidinanti tų investuotojų požiūriu. 
Todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti 
bendrus pagrindinės informacijos 
dokumento rengimo standartus siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų suprantamas 
mažmeniniams investuotojams. Turint 
omenyje, kad daugeliui mažmeninių 
investuotojų sunku suprasti specializuotą 
finansų terminiją, ypač daug dėmesio 
reikėtų skirti dokumento žodynui ir rašymo 
stiliui. Reikėtų nustatyti ir taisykles dėl jo 
rengimo kalbos. Be to, mažmeniniai 
investuotojai turėtų galėti suprasti 
pagrindinės informacijos dokumentą tokį, 
koks jis yra, neieškodami kitos 
informacijos. Vis dėlto tai neturėtų 
trukdyti pasinaudoti pagrindinės 
informacijos dokumente esančiomis 
nuorodomis į kitus dokumentus, kuriuose 
galima rasti papildomos informacijos, 
kuri galėtų būti naudinga kai kuriems 
mažmeniniams investuotojams;

Or. en

Pakeitimas 108
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant patenkinti mažmeninių (10) siekiant patenkinti mažmeninių 
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investuotojų poreikius, būtina užtikrinti, 
kad informacija apie investicinius 
produktus būtų tiksli, teisinga, aiški ir 
neklaidinanti tų investuotojų požiūriu. 
Todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti 
bendrus pagrindinės informacijos 
dokumento rengimo standartus siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų suprantamas 
mažmeniniams investuotojams. Turint 
omenyje, kad daugeliui mažmeninių 
investuotojų sunku suprasti specializuotą 
finansų terminiją, ypač daug dėmesio 
reikėtų skirti dokumento žodynui ir rašymo 
stiliui. Reikėtų nustatyti ir taisykles dėl jo 
rengimo kalbos. Be to, mažmeniniai 
investuotojai turėtų galėti suprasti 
pagrindinės informacijos dokumentą tokį, 
koks jis yra, neieškodami kitos 
informacijos;

investuotojų poreikius, būtina užtikrinti, 
kad informacija apie MIPP būtų tiksli, 
teisinga, aiški ir neklaidinanti tų 
investuotojų požiūriu. Todėl šiame 
reglamente reikėtų nustatyti bendrus 
pagrindinės informacijos dokumento 
rengimo standartus siekiant užtikrinti, kad 
jis būtų suprantamas mažmeniniams 
investuotojams. Turint omenyje, kad 
daugeliui mažmeninių investuotojų sunku 
suprasti specializuotą finansų terminiją, 
ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
dokumento žodynui ir rašymo stiliui. 
Reikėtų nustatyti ir taisykles dėl jo 
rengimo kalbos. Be to, mažmeniniai 
investuotojai turėtų galėti suprasti 
pagrindinės informacijos dokumentą tokį, 
koks jis yra, neieškodami kitos 
informacijos. Vis dėlto tai netrukdo 
naudoti kitų dokumentų siekiant pritaikyti 
MIPP savybes prie konkrečių kliento 
savybių ar pasirinkimo;

Or. en

Pakeitimas 109
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant patenkinti mažmeninių 
investuotojų poreikius, būtina užtikrinti, 
kad informacija apie investicinius 
produktus būtų tiksli, teisinga, aiški ir 
neklaidinanti tų investuotojų požiūriu. 
Todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti 
bendrus pagrindinės informacijos 
dokumento rengimo standartus siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų suprantamas 
mažmeniniams investuotojams. Turint 
omenyje, kad daugeliui mažmeninių 
investuotojų sunku suprasti specializuotą 

(10) siekiant patenkinti mažmeninių 
investuotojų poreikius, būtina užtikrinti, 
kad informacija apie investicinius 
produktus būtų tiksli, teisinga, aiški ir 
neklaidinanti tų investuotojų požiūriu. 
Todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti 
bendrus pagrindinės informacijos 
dokumento rengimo standartus siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų suprantamas 
mažmeniniams investuotojams. Turint 
omenyje, kad daugeliui mažmeninių 
investuotojų sunku suprasti specializuotą 



AM\927693LT.doc 43/173 PE504.397v02-00

LT

finansų terminiją, ypač daug dėmesio 
reikėtų skirti dokumento žodynui ir rašymo 
stiliui. Reikėtų nustatyti ir taisykles dėl jo 
rengimo kalbos. Be to, mažmeniniai 
investuotojai turėtų galėti suprasti 
pagrindinės informacijos dokumentą tokį, 
koks jis yra, neieškodami kitos 
informacijos;

finansų terminiją, ypač daug dėmesio 
reikėtų skirti dokumento žodynui ir rašymo 
stiliui. Reikėtų nustatyti ir taisykles dėl jo 
rengimo kalbos. Išlaidų, kurių gali 
susidaryti, apskaičiavimo būdas taip pat 
turėtų būti suprantamai paaiškintas. Be 
to, mažmeniniai investuotojai turėtų galėti 
suprasti pagrindinės informacijos 
dokumentą tokį, koks jis yra, neieškodami 
kitos informacijos;

Or. en

Pakeitimas 110
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) investicinių produktų teikėjai 
kompetentingos institucijos prašymu 
turėtų gebėti pateikti visus atitinkamus 
pagrindinės informacijos dokumentus. 
Neturėtų būti reikalaujama išankstinio 
kompetentingos institucijos leidimo norint 
teikti pagrindinės informacijos 
dokumentą;

Or. en

Pakeitimas 111
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) mažmeniniams investuotojams reikėtų 
teikti būtiną informaciją, kad jie galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo ir palyginti skirtingus 

(11) mažmeniniams investuotojams reikėtų 
teikti būtiną informaciją, kad jie galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo ir palyginti skirtingus 
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investicinius produktus, bet jei informacija 
nebus trumpa ir glausta, kyla rizika, kad jie 
jos nepanaudos. Todėl pagrindinės 
informacijos dokumente reikėtų pateikti tik 
pagrindinę informaciją, visų pirma 
susijusią su produkto pobūdžiu ir 
savybėmis, įskaitant kapitalo praradimo 
tikimybę, išlaidas ir produkto rizikos 
pobūdį, taip pat svarbią informaciją apie 
veiklos rezultatus ir tam tikrą kitą specifinę 
informaciją, kuri gali būti būtina norint 
suprasti atskirų rūšių produktų, įskaitant 
produktus, skirtus naudoti rengiantis 
pensijai, savybes;

investicinius produktus, bet jei informacija 
nebus trumpa ir glausta, kyla rizika, kad jie 
jos nepanaudos. Todėl pagrindinės 
informacijos dokumente reikėtų pateikti tik 
pagrindinę informaciją, visų pirma 
susijusią su produkto pobūdžiu ir 
savybėmis, tikslinį produkto investuotoją, 
jei tinkama, pareiškimą, kad visada esama 
kapitalo praradimo tikimybės, išlaidas ir 
produkto rizikos pobūdį, išreikštą suminiu 
rodikliu, ir paaiškinimą, kad tas pobūdis 
būtų susietas su kontekstu, taip pat svarbią 
informaciją apie veiklos rezultatus ir tam 
tikrą kitą specifinę informaciją, kuri gali 
būti būtina norint suprasti atskirų rūšių 
produktų, įskaitant produktus, skirtus 
naudoti rengiantis pensijai, savybes;

Or. en

Pakeitimas 112
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) mažmeniniams investuotojams reikėtų 
teikti būtiną informaciją, kad jie galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo ir palyginti skirtingus 
investicinius produktus, bet jei informacija 
nebus trumpa ir glausta, kyla rizika, kad jie 
jos nepanaudos. Todėl pagrindinės 
informacijos dokumente reikėtų pateikti tik 
pagrindinę informaciją, visų pirma 
susijusią su produkto pobūdžiu ir 
savybėmis, įskaitant kapitalo praradimo 
tikimybę, išlaidas ir produkto rizikos 
pobūdį, taip pat svarbią informaciją apie 
veiklos rezultatus ir tam tikrą kitą specifinę 
informaciją, kuri gali būti būtina norint 
suprasti atskirų rūšių produktų, įskaitant 
produktus, skirtus naudoti rengiantis 

(11) mažmeniniams investuotojams reikėtų 
teikti būtiną informaciją, kad jie galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo ir palyginti skirtingus 
mažmeninių investicinių produktų 
paketus, bet jei informacija nebus trumpa 
ir glausta, kyla rizika, kad jie jos 
nepanaudos. Todėl pagrindinės 
informacijos dokumente reikėtų pateikti tik 
pagrindinę informaciją, visų pirma 
susijusią su produkto pobūdžiu ir 
savybėmis, įskaitant kapitalo praradimo 
tikimybę, išlaidas ir produkto rizikos 
pobūdį, taip pat svarbią informaciją apie 
veiklos rezultatus ir tam tikrą kitą specifinę 
informaciją, kuri gali būti būtina norint 
suprasti atskirų rūšių produktų, įskaitant 
produktus, skirtus naudoti rengiantis 
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pensijai, savybes; pensijai, savybes. Vis dėlto mažmeninių 
investicinių produktų paketus 
parduodančiai įmonei, be atskiro PID, 
gali prireikti pateikti konkretiems kliento 
poreikiams labiau pritaikytą informaciją 
ir su produktu susijusius skaičiavimus 
prieš galutinai sudarant sandorį, 
atsižvelgiant į mažmeninių investicinių 
produktų paketo pobūdį;

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas apima itin platų produktų asortimentą ir dėl kai kurių iš jų reikės atskleisti 
daugiau informacijos, susijusios su produkto savybėmis (pvz., įmoka, trukme ir nauda), kurias 
nulemia konkrečios ypatybės (pvz., amžius ar investuojama suma) ir (arba) asmeninis kliento 
pasirinkimas (pvz., fondo pasirinkimas). Todėl norint, kad PID sudarytų galimybes 
vartotojams priimti informacija pagrįstus sprendimus, jame taip pat reikės pateikti nuorodas į 
kitus dokumentus.

Pakeitimas 113
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) mažmeniniams investuotojams reikėtų 
teikti būtiną informaciją, kad jie galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo ir palyginti skirtingus 
investicinius produktus, bet jei informacija 
nebus trumpa ir glausta, kyla rizika, kad jie 
jos nepanaudos. Todėl pagrindinės 
informacijos dokumente reikėtų pateikti tik 
pagrindinę informaciją, visų pirma 
susijusią su produkto pobūdžiu ir 
savybėmis, įskaitant kapitalo praradimo 
tikimybę, išlaidas ir produkto rizikos 
pobūdį, taip pat svarbią informaciją apie 
veiklos rezultatus ir tam tikrą kitą specifinę 
informaciją, kuri gali būti būtina norint 
suprasti atskirų rūšių produktų, įskaitant 

(11) mažmeniniams investuotojams reikėtų 
teikti būtiną informaciją, kad jie galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo ir palyginti skirtingus 
investicinius produktus, bet jei informacija 
nebus trumpa ir glausta, kyla rizika, kad jie 
jos nepanaudos. Todėl pagrindinės 
informacijos dokumente reikėtų pateikti tik 
pagrindinę informaciją, visų pirma 
susijusią su produkto pobūdžiu ir 
savybėmis, įskaitant kapitalo praradimo 
tikimybę, išlaidas ir produkto rizikos 
pobūdį, taip pat svarbią informaciją apie 
veiklos rezultatus ir tam tikrą kitą specifinę 
informaciją, kuri gali būti būtina norint 
suprasti atskirų rūšių produktų, įskaitant 
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produktus, skirtus naudoti rengiantis 
pensijai, savybes;

produktus, skirtus naudoti rengiantis 
pensijai, savybes. Dokumente, kurį turi 
pateikti MIPP parduodantis ar dėl jo 
konsultuojantis subjektas, turėtų būti 
pateikta papildoma atitinkama 
informacija apie konsultacijų ir platinimo 
išlaidas ir informacija, susijusi su 
konkrečiu pavienio mažmeninio 
investuotojo mokestiniu statusu;

Or. en

Pagrindimas

FPRD II ir DTD II bus nustatyti informacijos, kurią turi pateikti konsultantai (platintojai) 
apie savo paslaugas, reikalavimai, ir nėra jokios konkrečios priežasties, dėl kurios reikėtų 
riboti įmonių informacijos pateikimo būdą. Pavyzdžiui, valstybėse narėse, kuriose 
konsultantai negauna komisinių, bet ima mokestį už paslaugas, informacija, kurią jie suteikia, 
apims kainų tarifą ir gerokai skirsis nuo informacijos, pateikiamos kitais atvejais.

Pakeitimas 114
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) mažmeniniams investuotojams reikėtų 
teikti būtiną informaciją, kad jie galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo ir palyginti skirtingus 
investicinius produktus, bet jei informacija 
nebus trumpa ir glausta, kyla rizika, kad jie 
jos nepanaudos. Todėl pagrindinės 
informacijos dokumente reikėtų pateikti tik 
pagrindinę informaciją, visų pirma 
susijusią su produkto pobūdžiu ir 
savybėmis, įskaitant kapitalo praradimo 
tikimybę, išlaidas ir produkto rizikos 
pobūdį, taip pat svarbią informaciją apie 
veiklos rezultatus ir tam tikrą kitą specifinę 
informaciją, kuri gali būti būtina norint 
suprasti atskirų rūšių produktų, įskaitant 
produktus, skirtus naudoti rengiantis 

(11) mažmeniniams investuotojams reikėtų 
teikti būtiną informaciją, kad jie galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo ir palyginti skirtingus 
investicinius produktus, bet jei informacija 
nebus trumpa ir glausta, kyla rizika, kad jie 
jos nepanaudos. Todėl pagrindinės 
informacijos dokumente reikėtų pateikti tik 
pagrindinę informaciją, visų pirma 
susijusią su produkto pobūdžiu ir 
savybėmis, įskaitant kapitalo praradimo 
tikimybę, išlaidas, riziką ir produkto 
apmokestinimo tvarką bei su juo 
susijusias pagrindines investicijas, taip pat 
svarbią informaciją apie veiklos rezultatus 
ir tam tikrą kitą specifinę informaciją, kuri 
gali būti būtina norint suprasti atskirų rūšių 
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pensijai, savybes; produktų, įskaitant produktus, skirtus 
naudoti rengiantis pensijai, savybes. 
Europos Komisija turėtų apsvarstyti, ar 
2013 m. sausio 16 d. rezoliucijoje dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų 
agentūrų, nurodyta Europos viešoji 
kredito reitingų agentūra galėtų teikti 
pagrindinę informaciją apie rizikos 
pobūdį, susijusį su Europos valstybių 
narių išleistomis valstybės obligacijomis;

Or. en

Pakeitimas 115
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) investuotojai turėtų aiškiai žinoti, 
kokių su investicija susijusių išlaidų patirs 
ir kokius mokesčius sumokės ne tik 
sandorio sudarymo momentu, bet ir per 
investavimo laikotarpį. Turėtų būti 
atskleisti visi mokesčiai per visą 
laikotarpį. Honoraras už konsultacijas 
turėtų būti apskaičiuojamas paprasčiau, 
kad investuotojui būtų lengviau suprasti, 
kiek jam tai kainuos; pageidautina, kad 
jis būtų pateikiamas kaip kaina už 
valandą; 

Or. en

Pakeitimas 116
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) EVPRI turėtų sukurti internetinį 
fondų analizatorių, panašų į tą, kurį 
sukūrė Jungtinių valstijų institucija 
FINRA (angl. Financial Industry 
Regulatory Authority), kuris sudarytų 
galimybes investuotojams apskaičiuoti 
galutinę investicijos vertę po to, kai buvo 
atsižvelgta į mokesčius ir išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 117
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pagrindinės informacijos dokumentas 
turėtų būti parengtas tokiu formatu, kuris 
sudarytų sąlygas mažmeniniams 
investuotojams palyginti skirtingus 
investicinius produktus, nes dėl vartotojų 
elgesio ir gebėjimų informacijos formatą, 
pateikimą ir turinį būtina atidžiai suderinti, 
kad informacija būtų kuo labiau 
suprantama ir naudojama. Kiekviename 
dokumente punktai ir jų antraštės turėtų 
būti pateikiami ta pačia tvarka. Be to, į 
skirtingų produktų pagrindinės 
informacijos dokumentą įtraukiama 
konkreti informacija ir šios informacijos 
pateikimas turėtų būti papildomai 
suvienodinti deleguotaisiais aktais, kuriais 
bus atsižvelgta į atliktus ir atliekamus 
vartotojų elgesio mokslinius tyrimus, 
įskaitant įvairių informacijos pateikimo 
būdų veiksmingumo bandymo su 
vartotojais rezultatus. Be to, siūlant kai 
kuriuos investicinius produktus 
mažmeniniam investuotojui leidžiama 
rinktis iš kelių pagrindinių investicijų. 

(12) pagrindinės informacijos dokumentas 
turėtų būti parengtas standartiniu formatu, 
kuris sudarytų sąlygas mažmeniniams 
investuotojams palyginti skirtingus 
mažmeninių investicinių produktų 
paketus, nes dėl vartotojų elgesio ir 
gebėjimų informacijos formatą, pateikimą 
ir turinį būtina atidžiai suderinti, kad 
informacija būtų kuo labiau suprantama ir 
naudojama. Kiekviename dokumente 
punktai ir jų antraštės turėtų būti 
pateikiami ta pačia tvarka. Be to, į 
skirtingų produktų pagrindinės 
informacijos dokumentą įtraukiama 
konkreti informacija ir šios informacijos 
pateikimas turėtų būti papildomai 
suvienodinti deleguotaisiais aktais, kuriais 
bus atsižvelgta į atliktus ir atliekamus 
vartotojų elgesio mokslinius tyrimus, 
įskaitant įvairių informacijos pateikimo 
būdų veiksmingumo bandymo su 
vartotojais rezultatus. Be to, siūlant kai 
kuriuos mažmeninių investicinių produktų 
paketus mažmeniniam investuotojui 
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Rengiant formatą reikėtų atsižvelgti į šiuos 
produktus;

leidžiama rinktis iš kelių pagrindinių 
investicijų. Rengiant formatą reikėtų 
atsižvelgti į šiuos produktus;

Or. en

Pakeitimas 118
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pagrindinės informacijos dokumentas 
turėtų būti parengtas tokiu formatu, kuris 
sudarytų sąlygas mažmeniniams 
investuotojams palyginti skirtingus 
investicinius produktus, nes dėl vartotojų 
elgesio ir gebėjimų informacijos formatą, 
pateikimą ir turinį būtina atidžiai suderinti, 
kad informacija būtų kuo labiau 
suprantama ir naudojama. Kiekviename 
dokumente punktai ir jų antraštės turėtų 
būti pateikiami ta pačia tvarka. Be to, į 
skirtingų produktų pagrindinės 
informacijos dokumentą įtraukiama 
konkreti informacija ir šios informacijos 
pateikimas turėtų būti papildomai 
suvienodinti deleguotaisiais aktais, kuriais 
bus atsižvelgta į atliktus ir atliekamus 
vartotojų elgesio mokslinius tyrimus, 
įskaitant įvairių informacijos pateikimo 
būdų veiksmingumo bandymo su 
vartotojais rezultatus. Be to, siūlant kai 
kuriuos investicinius produktus 
mažmeniniam investuotojui leidžiama 
rinktis iš kelių pagrindinių investicijų. 
Rengiant formatą reikėtų atsižvelgti į šiuos 
produktus;

(12) pagrindinės informacijos dokumentas 
turėtų būti parengtas tokiu formatu, kuris 
sudarytų sąlygas mažmeniniams 
investuotojams palyginti skirtingus 
investicinius produktus, nes dėl vartotojų 
elgesio ir gebėjimų informacijos formatą, 
pateikimą ir turinį būtina atidžiai 
suplanuoti ir parengti, kad būtų galima 
kuo labiau įsigilinti į dokumentą ir taip 
prisidėti prie to, kad ji būtų finansiškai 
lavinanti, suprantama ir naudojama. 
Kiekviename dokumente punktai ir jų 
antraštės turėtų būti pateikiami ta pačia 
tvarka. Be to, į skirtingų produktų 
pagrindinės informacijos dokumentą 
įtraukiama konkreti informacija ir šios 
informacijos pateikimas turėtų būti 
papildomai suvienodinti deleguotaisiais 
aktais, kuriais bus atsižvelgta į atliktus ir 
atliekamus vartotojų elgesio mokslinius 
tyrimus, įskaitant įvairių informacijos 
pateikimo būdų veiksmingumo bandymo 
su vartotojais rezultatus. Be to, siūlant kai 
kuriuos investicinius produktus 
mažmeniniam investuotojui leidžiama 
rinktis iš kelių pagrindinių investicijų; su 
tais produktais susijusios išlaidos ir 
mokesčiai gali priklausyti nuo asmeninių 
kliento ypatybių, kaip antai amžiaus ar 
pasirinktos investicijos dydžio. Rengiant 
formatą reikėtų atsižvelgti į šiuos 
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produktus;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad dokumentas aprėptų didelę esamų MIPP įvairovę. Visų pirma, kai kurie 
MIPP gali turėti papildomų savybių, pvz., gyvybės draudimą. Gyvybės draudimo kaina 
priklausys nuo pavienio investuotojo amžiaus, ji turi būti atskleista vartotojams prieš jiems 
priimant informacija pagrįstą sprendimą dėl produkto pirkimo.

Pakeitimas 119
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pagrindinės informacijos dokumentas 
turėtų būti parengtas tokiu formatu, kuris 
sudarytų sąlygas mažmeniniams 
investuotojams palyginti skirtingus 
investicinius produktus, nes dėl vartotojų 
elgesio ir gebėjimų informacijos formatą, 
pateikimą ir turinį būtina atidžiai suderinti, 
kad informacija būtų kuo labiau 
suprantama ir naudojama. Kiekviename 
dokumente punktai ir jų antraštės turėtų 
būti pateikiami ta pačia tvarka. Be to, į 
skirtingų produktų pagrindinės 
informacijos dokumentą įtraukiama 
konkreti informacija ir šios informacijos 
pateikimas turėtų būti papildomai 
suvienodinti deleguotaisiais aktais, kuriais 
bus atsižvelgta į atliktus ir atliekamus 
vartotojų elgesio mokslinius tyrimus, 
įskaitant įvairių informacijos pateikimo 
būdų veiksmingumo bandymo su 
vartotojais rezultatus. Be to, siūlant kai 
kuriuos investicinius produktus 
mažmeniniam investuotojui leidžiama 
rinktis iš kelių pagrindinių investicijų. 
Rengiant formatą reikėtų atsižvelgti į šiuos 
produktus;

(12) pagrindinės informacijos dokumentas 
turėtų būti parengtas standartiniu formatu, 
kuris sudarytų sąlygas mažmeniniams 
investuotojams palyginti skirtingus MIPP, 
nes dėl vartotojų elgesio ir gebėjimų 
informacijos formatą, pateikimą ir turinį 
būtina atidžiai suderinti, kad informacija 
būtų kuo labiau finansiškai lavinanti, 
suprantama ir naudojama. Kiekviename 
dokumente punktai ir jų antraštės turėtų 
būti pateikiami ta pačia tvarka. Be to, į 
skirtingų MIPP pagrindinės informacijos 
dokumentą įtraukiama konkreti informacija 
ir šios informacijos pateikimas turėtų būti 
papildomai suvienodinti deleguotaisiais 
aktais, kuriais bus atsižvelgta į atliktus ir 
atliekamus vartotojų elgesio mokslinius 
tyrimus, įskaitant įvairių informacijos 
pateikimo būdų veiksmingumo bandymo 
su vartotojais rezultatus. Be to, siūlant kai 
kuriuos MIPP mažmeniniam investuotojui 
leidžiama rinktis iš kelių pagrindinių 
investicijų; su tais produktais susijusios 
išlaidos ir mokesčiai gali skirtis 
atsižvelgiant į asmenines kliento ypatybes, 
kaip antai amžius ar investicijos dydis. 
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Rengiant formatą reikėtų atsižvelgti į šiuos 
produktus;

Or. en

Pakeitimas 120
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) sudėtingų produktų, kuriuos 
kompetentinga institucija laiko 
netinkamais mažmeniniams 
investuotojams, atveju pagrindinės 
informacijos dokumento pradžioje turėtų 
būti įspėjamasis ženklas. Šis papildomas 
skaidrumo lygmuo padės vartotojams 
priimti informacija pagrįstą sprendimą 
apie rizikos, kurią jie prisiima, lygį ir 
išvengti netinkamo produktų pardavimo;

Or. en

Pakeitimas 121
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) mažmeniniai investuotojai priimdami 
sprendimus dėl investavimo vis dažniau 
siekia ne tik finansinės grąžos. Dažnai jie 
siekia ir kitų tikslų, pvz., socialinių arba 
aplinkosaugos. Be to, informacija apie 
nefinansinius investicijų aspektus gali būti 
svarbi asmenims, norintiems investuoti 
tvariai ir ilgam laikui. Tačiau informaciją 
apie socialinius, aplinkosaugos ar valdymo 
rezultatus, kurių siekia investicinių 

(13) mažmeniniai investuotojai priimdami 
sprendimus dėl investavimo vis dažniau 
siekia ne tik finansinės grąžos. Dažnai jie 
siekia ir kitų tikslų, pvz., socialinių arba 
aplinkosaugos. Be to, informacija apie 
nefinansinius investicijų aspektus gali būti 
svarbi asmenims, norintiems investuoti 
tvariai ir ilgam laikui. Tačiau informaciją 
apie socialinius, aplinkosaugos ar valdymo 
rezultatus, kurių siekia investicinių 
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produktų teikėjas, gali būti sunku palyginti 
arba ji neteikiama. Todėl pageidautina 
papildomai suvienodinti konkrečią 
informaciją apie tai, ar atsižvelgta į 
aplinkosaugos, socialinius ar valdymo 
klausimus ir, jei taip, kaip į juos 
atsižvelgta;

produktų teikėjas, gali būti sunku palyginti 
arba ji neteikiama. Todėl pageidautina 
papildomai suvienodinti konkrečią 
informaciją apie tai, ar atsižvelgta į 
aplinkosaugos, socialinius ar valdymo 
klausimus ir, jei taip, kaip į juos 
atsižvelgta. Be to, produktų teikėjas 
pagrindinės informacijos dokumente 
turėtų pareikšti, ar jo produktas yra 
tiesioginė investicija į realiąją ekonomiką, 
ar sintetinis indeksas;

Or. en

Pakeitimas 122
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti, kad pagrindinės 
informacijos dokumente pateikiama 
informacija būtų patikima, šiuo reglamentu 
reikėtų reikalauti, kad investicinių 
produktų teikėjai atnaujintų savo 
pagrindinės informacijos dokumentą. 
Todėl būtina deleguotajame akte, kurį 
priims Komisija, nustatyti išsamias 
taisykles, susijusias su informacijos 
peržiūros bei pagrindinės informacijos 
dokumento tikslinimo sąlygomis ir 
dažnumu;

(15) siekiant užtikrinti, kad pagrindinės 
informacijos dokumente pateikiama 
informacija būtų patikima, šiuo reglamentu 
reikėtų reikalauti, kad investicinių 
produktų teikėjai atnaujintų savo 
pagrindinės informacijos dokumentą. 
Subjektas, teikiantis ar parduodantis 
MIPP, taip pat turėtų atnaujinti 
mažmeniniam investuotojui teikiamą 
informaciją. Todėl būtina deleguotajame 
akte, kurį priims Komisija, nustatyti 
išsamias taisykles, susijusias su 
informacijos peržiūros bei pagrindinės 
informacijos ir pagrindinių paslaugų 
dokumentų tikslinimo sąlygomis ir 
dažnumu;

Or. en

Pakeitimas 123
Syed Kamall
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti, kad pagrindinės 
informacijos dokumente pateikiama 
informacija būtų patikima, šiuo reglamentu 
reikėtų reikalauti, kad investicinių 
produktų teikėjai atnaujintų savo 
pagrindinės informacijos dokumentą. 
Todėl būtina deleguotajame akte, kurį 
priims Komisija, nustatyti išsamias 
taisykles, susijusias su informacijos 
peržiūros bei pagrindinės informacijos 
dokumento tikslinimo sąlygomis ir 
dažnumu;

(15) siekiant užtikrinti, kad pagrindinės 
informacijos dokumente pateikiama 
informacija būtų patikima, šiuo reglamentu 
reikėtų reikalauti, kad mažmeninių 
investicinių produktų paketų teikėjai 
atnaujintų savo pagrindinės informacijos 
dokumentą. Todėl būtina deleguotajame 
akte, kurį priims Komisija, nustatyti 
išsamias taisykles, susijusias su 
informacijos peržiūros bei pagrindinės 
informacijos dokumento tikslinimo 
sąlygomis ir dažnumu;

Or. en

Pakeitimas 124
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti, kad pagrindinės 
informacijos dokumente pateikiama 
informacija būtų patikima, šiuo reglamentu 
reikėtų reikalauti, kad investicinių 
produktų teikėjai atnaujintų savo 
pagrindinės informacijos dokumentą. 
Todėl būtina deleguotajame akte, kurį 
priims Komisija, nustatyti išsamias 
taisykles, susijusias su informacijos 
peržiūros bei pagrindinės informacijos 
dokumento tikslinimo sąlygomis ir 
dažnumu;

(15) siekiant užtikrinti, kad pagrindinės 
informacijos dokumente pateikiama 
informacija būtų patikima, šiuo reglamentu 
reikėtų reikalauti, kad investicinių 
produktų teikėjai atnaujintų savo 
pagrindinės informacijos dokumentą. 
Todėl būtina deleguotajame akte, kurį 
priims Komisija, nustatyti išsamias 
taisykles, susijusias su informacijos 
peržiūros bei pagrindinės informacijos 
dokumento tikslinimo sąlygomis ir 
dažnumu. Siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas 
atitiktų šio reglamento nuostatas, PID ir 
visos atnaujintos jo versijos turėtų būti 
pateikiamos tvirtinti kompetentingai 
institucijai;
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Or. en

Pakeitimas 125
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) pagrindinės informacijos dokumentai 
yra mažmeninių investuotojų sprendimų 
dėl investavimo pagrindas. Todėl 
investicinių produktų teikėjai turi svarbią 
pareigą mažmeniniams investuotojams 
užtikrinti, kad tie dokumentai atitiktų šio 
reglamento taisykles. Dėl to svarbu 
užtikrinti, kad mažmeniniai investuotojai, 
kurie priimdami sprendimą dėl 
investavimo rėmėsi pagrindinės 
informacijos investuotojams dokumentu, 
turėtų veiksmingą teisę į žalos atlyginimą. 
Be to, reikėtų užtikrinti, kad visi visos 
Sąjungos mažmeniniai investuotojai turėtų 
tokią pačią teisę kreiptis dėl kompensacijos 
už žalą, galimai patirtą dėl to, kad 
investicinių produktų teikėjai nesilaikė 
šiame reglamente nustatytų reikalavimų. 
Todėl reikėtų suvienodinti taisykles dėl 
investicinių produktų teikėjų atsakomybės. 
Šiame reglamente reikėtų nustatyti, kad 
mažmeninis investuotojas turėtų galimybę 
pareikalauti produkto teikėjo atsakomybės 
už šio reglamento pažeidimą, jei patiriama 
nuostolių dėl pagrindinės informacijos 
dokumento naudojimo;

(16) pagrindinės informacijos dokumentai 
yra mažmeninių investuotojų sprendimų 
dėl investavimo pagrindas. Todėl 
investicinių produktų teikėjai turi svarbią 
pareigą mažmeniniams investuotojams 
užtikrinti, kad tie dokumentai atitiktų šio 
reglamento taisykles. Dėl to svarbu 
užtikrinti, kad mažmeniniai investuotojai, 
kurie priimdami sprendimą dėl 
investavimo rėmėsi pagrindinės 
informacijos investuotojams dokumentu, 
turėtų veiksmingą teisę į žalos atlyginimą. 
Be to, reikėtų užtikrinti, kad visi visos 
Sąjungos mažmeniniai investuotojai turėtų 
tokią pačią teisę kreiptis dėl kompensacijos 
už žalą, galimai patirtą dėl to, kad 
investicinių produktų teikėjai nesilaikė 
šiame reglamente nustatytų reikalavimų. 
Todėl reikėtų suvienodinti taisykles dėl 
investicinių produktų teikėjų atsakomybės;

Or. en

Pakeitimas 126
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) pagrindinės informacijos dokumentai 
yra mažmeninių investuotojų sprendimų 
dėl investavimo pagrindas. Todėl 
investicinių produktų teikėjai turi svarbią 
pareigą mažmeniniams investuotojams 
užtikrinti, kad tie dokumentai atitiktų šio 
reglamento taisykles. Dėl to svarbu 
užtikrinti, kad mažmeniniai investuotojai, 
kurie priimdami sprendimą dėl 
investavimo rėmėsi pagrindinės 
informacijos investuotojams dokumentu, 
turėtų veiksmingą teisę į žalos atlyginimą. 
Be to, reikėtų užtikrinti, kad visi visos 
Sąjungos mažmeniniai investuotojai turėtų 
tokią pačią teisę kreiptis dėl kompensacijos 
už žalą, galimai patirtą dėl to, kad 
investicinių produktų teikėjai nesilaikė 
šiame reglamente nustatytų reikalavimų. 
Todėl reikėtų suvienodinti taisykles dėl 
investicinių produktų teikėjų atsakomybės. 
Šiame reglamente reikėtų nustatyti, kad 
mažmeninis investuotojas turėtų galimybę 
pareikalauti produkto teikėjo atsakomybės 
už šio reglamento pažeidimą, jei patiriama 
nuostolių dėl pagrindinės informacijos 
dokumento naudojimo;

(16) pagrindinės informacijos dokumentai 
yra mažmeninių investuotojų sprendimų 
dėl investavimo pagrindas. Todėl 
investicinių produktų teikėjai turi svarbią 
pareigą mažmeniniams investuotojams 
užtikrinti, kad tie dokumentai atitiktų šio 
reglamento taisykles. Dėl to svarbu 
užtikrinti, kad mažmeniniai investuotojai, 
kurie priimdami sprendimą dėl 
investavimo rėmėsi pagrindinės 
informacijos investuotojams dokumentu, 
turėtų veiksmingą teisę į žalos atlyginimą. 
Be to, reikėtų užtikrinti, kad visi visos 
Sąjungos mažmeniniai investuotojai turėtų 
tokią pačią teisę kreiptis dėl kompensacijos 
už žalą, galimai patirtą dėl to, kad 
investicinių produktų teikėjai nesilaikė 
šiame reglamente nustatytų reikalavimų. 
Todėl reikėtų suvienodinti taisykles dėl 
investicinių produktų teikėjų atsakomybės. 
Siekiant užtikrinti nuoseklumą, taip pat 
turėtų būti nustatytas darnus požiūris. 
Šiame reglamente reikėtų nustatyti, kad 
mažmeninis investuotojas turėtų galimybę 
pareikalauti produkto teikėjo atsakomybės 
už šio reglamento pažeidimą, jei patiriama 
nuostolių dėl pagrindinės informacijos 
dokumento naudojimo;

Or. en

Pakeitimas 127
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) pagrindinės informacijos dokumentai 
yra mažmeninių investuotojų sprendimų 
dėl investavimo pagrindas. Todėl 
investicinių produktų teikėjai turi svarbią 

(16) pagrindinės informacijos dokumentai 
yra mažmeninių investuotojų sprendimų 
dėl investavimo pagrindas. Todėl 
investicinių produktų teikėjai turi svarbią 
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pareigą mažmeniniams investuotojams 
užtikrinti, kad tie dokumentai atitiktų šio 
reglamento taisykles. Dėl to svarbu 
užtikrinti, kad mažmeniniai investuotojai, 
kurie priimdami sprendimą dėl 
investavimo rėmėsi pagrindinės 
informacijos investuotojams dokumentu, 
turėtų veiksmingą teisę į žalos atlyginimą. 
Be to, reikėtų užtikrinti, kad visi visos 
Sąjungos mažmeniniai investuotojai turėtų 
tokią pačią teisę kreiptis dėl kompensacijos 
už žalą, galimai patirtą dėl to, kad 
investicinių produktų teikėjai nesilaikė 
šiame reglamente nustatytų reikalavimų. 
Todėl reikėtų suvienodinti taisykles dėl 
investicinių produktų teikėjų atsakomybės. 
Šiame reglamente reikėtų nustatyti, kad 
mažmeninis investuotojas turėtų galimybę 
pareikalauti produkto teikėjo atsakomybės 
už šio reglamento pažeidimą, jei patiriama 
nuostolių dėl pagrindinės informacijos 
dokumento naudojimo;

pareigą mažmeniniams investuotojams 
užtikrinti, kad tie dokumentai atitiktų šio 
reglamento taisykles. Dėl to svarbu 
užtikrinti, kad mažmeniniai investuotojai, 
kurie priimdami sprendimą dėl 
investavimo rėmėsi pagrindinės 
informacijos investuotojams dokumentu, 
turėtų veiksmingą teisę į žalos atlyginimą. 
Be to, reikėtų užtikrinti, kad visi visos 
Sąjungos mažmeniniai investuotojai turėtų 
tokią pačią teisę kreiptis dėl kompensacijos 
už žalą, galimai patirtą dėl to, kad 
investicinių produktų teikėjai nesilaikė 
šiame reglamente nustatytų reikalavimų. 
Todėl reikėtų suvienodinti taisykles dėl 
investicinių produktų teikėjų atsakomybės. 
Šiame reglamente reikėtų nustatyti, kad 
mažmeninis investuotojas turėtų galimybę 
pareikalauti produkto teikėjo atsakomybės 
už šio reglamento pažeidimą, jei patiriama 
nuostolių dėl klaidinančio ar netikslaus 
pagrindinės informacijos dokumento 
naudojimo;

Or. en

Pakeitimas 128
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) pagrindinės informacijos dokumentai 
yra mažmeninių investuotojų sprendimų 
dėl investavimo pagrindas. Todėl 
investicinių produktų teikėjai turi svarbią 
pareigą mažmeniniams investuotojams 
užtikrinti, kad tie dokumentai atitiktų šio 
reglamento taisykles. Dėl to svarbu 
užtikrinti, kad mažmeniniai investuotojai, 
kurie priimdami sprendimą dėl 
investavimo rėmėsi pagrindinės 
informacijos investuotojams dokumentu, 
turėtų veiksmingą teisę į žalos atlyginimą. 

(16) pagrindinės informacijos dokumentai 
yra mažmeninių investuotojų sprendimų 
dėl investavimo pagrindas. Todėl 
mažmeninių investicinių produktų paketų 
teikėjai turi svarbią pareigą mažmeniniams 
investuotojams užtikrinti, kad tie 
dokumentai atitiktų šio reglamento 
taisykles.
 Dėl to svarbu užtikrinti, kad mažmeniniai 
investuotojai, kurie priimdami sprendimą 
dėl investavimo rėmėsi pagrindinės 
informacijos investuotojams dokumentu, 
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Be to, reikėtų užtikrinti, kad visi visos 
Sąjungos mažmeniniai investuotojai turėtų 
tokią pačią teisę kreiptis dėl kompensacijos 
už žalą, galimai patirtą dėl to, kad 
investicinių produktų teikėjai nesilaikė 
šiame reglamente nustatytų reikalavimų. 
Todėl reikėtų suvienodinti taisykles dėl 
investicinių produktų teikėjų atsakomybės. 
Šiame reglamente reikėtų nustatyti, kad 
mažmeninis investuotojas turėtų galimybę 
pareikalauti produkto teikėjo atsakomybės 
už šio reglamento pažeidimą, jei patiriama 
nuostolių dėl pagrindinės informacijos 
dokumento naudojimo;

turėtų veiksmingą teisę į žalos atlyginimą. 
Be to, reikėtų užtikrinti, kad visi visos 
Sąjungos mažmeniniai investuotojai turėtų 
tokią pačią teisę kreiptis dėl kompensacijos 
už žalą, galimai patirtą dėl to, kad 
mažmeninių investicinių produktų paketų 
teikėjai nesilaikė šiame reglamente 
nustatytų reikalavimų. Todėl reikėtų 
suvienodinti taisykles dėl mažmeninių 
investicinių produktų paketų teikėjų 
atsakomybės. Šiame reglamente reikėtų 
nustatyti, kad mažmeninis investuotojas 
turėtų galimybę pareikalauti produkto 
teikėjo atsakomybės už šio reglamento 
pažeidimą, jei patiriama nuostolių dėl 
klaidinančio, netikslaus ar prospekto 
neatitinkančio arba, jei prospektas nebuvo 
parengtas, produkto nuostatų ir sąlygų 
neatitinkančio pagrindinės informacijos 
dokumento naudojimo;

Or. en

Pagrindimas

Šis apribojimas buvo įterptas siekiant paaiškinti, kad produkto teikėjas turėtų būti atsakingas 
už pagrindinės informacijos dokumentą tiek, kiek tas dokumentas klaidinantis, netikslus ar 
neatitinka prospekto arba atitinkamų produkto nuostatų ir sąlygų.

Pakeitimas 129
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kadangi apskritai mažmeniniai 
investuotojai nelabai išmano investicinių 
produktų teikėjų vidaus procedūras, 
reikėtų kitaip nustatyti prievolę įrodyti. 
Produktų teikėjas turėtų įrodyti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas laikantis šio reglamento. 
Tačiau mažmeninis investuotojas turėtų 

Išbraukta.
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įrodyti, kad nuostolių patyrė 
naudodamasis pagrindinės informacijos 
dokumente pateikta informacija, nes šis 
dalykas priklauso tiesioginei privačiai 
mažmeninio investuotojo sferai;

Or. en

Pakeitimas 130
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kadangi apskritai mažmeniniai 
investuotojai nelabai išmano investicinių 
produktų teikėjų vidaus procedūras, 
reikėtų kitaip nustatyti prievolę įrodyti. 
Produktų teikėjas turėtų įrodyti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas laikantis šio reglamento. 
Tačiau mažmeninis investuotojas turėtų 
įrodyti, kad nuostolių patyrė 
naudodamasis pagrindinės informacijos 
dokumente pateikta informacija, nes šis 
dalykas priklauso tiesioginei privačiai 
mažmeninio investuotojo sferai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti atsakomybės sistemų nuoseklumą, šiuo reglamentu visų pirma siekiama 
darnos su KIPVPS IV direktyva, o reglamente turėtų būti nustatyta, kad atitinkama 
mažmeninių investuotojų gynyba civilinėmis priemonėmis užtikrinama pagal valstybių narių 
nacionalinės teisės aktus.

Pakeitimas 131
Wolf Klinz
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kadangi apskritai mažmeniniai 
investuotojai nelabai išmano investicinių 
produktų teikėjų vidaus procedūras, 
reikėtų kitaip nustatyti prievolę įrodyti. 
Produktų teikėjas turėtų įrodyti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas laikantis šio reglamento. 
Tačiau mažmeninis investuotojas turėtų 
įrodyti, kad nuostolių patyrė 
naudodamasis pagrindinės informacijos 
dokumente pateikta informacija, nes šis 
dalykas priklauso tiesioginei privačiai 
mažmeninio investuotojo sferai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 132
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kadangi apskritai mažmeniniai 
investuotojai nelabai išmano investicinių 
produktų teikėjų vidaus procedūras, 
reikėtų kitaip nustatyti prievolę įrodyti. 
Produktų teikėjas turėtų įrodyti, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas yra 
parengtas laikantis šio reglamento. 
Tačiau mažmeninis investuotojas turėtų 
įrodyti, kad nuostolių patyrė 
naudodamasis pagrindinės informacijos 
dokumente pateikta informacija, nes šis 
dalykas priklauso tiesioginei privačiai 
mažmeninio investuotojo sferai;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 133
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kadangi apskritai mažmeniniai 
investuotojai nelabai išmano investicinių 
produktų teikėjų vidaus procedūras, reikėtų 
kitaip nustatyti prievolę įrodyti. Produktų 
teikėjas turėtų įrodyti, kad pagrindinės 
informacijos dokumentas yra parengtas 
laikantis šio reglamento. Tačiau 
mažmeninis investuotojas turėtų įrodyti, 
kad nuostolių patyrė naudodamasis 
pagrindinės informacijos dokumente 
pateikta informacija, nes šis dalykas 
priklauso tiesioginei privačiai 
mažmeninio investuotojo sferai;

(17) kadangi apskritai mažmeniniai 
investuotojai nelabai išmano investicinių 
produktų teikėjų vidaus procedūras, 
prievolė įrodyti negali tekti tik 
investuotojui. Mažmeninis investuotojas 
turi nurodyti, kodėl jis mano, kad 
pagrindinės informacijos dokumentas 
neatitinka šio reglamento reikalavimų. 
Tuomet produkto teikėjas turėtų atsakyti į 
šį tvirtinimą;

Or. fr

Pagrindimas

Tinkamų taisyklių dėl atsakomybės galima rasti be reikalo nepažeidžiant svarbaus 
procedūrinio principo. Plg. priimtą tekstą dėl kredito reitingų agentūrų.

Pakeitimas 134
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kadangi apskritai mažmeniniai 
investuotojai nelabai išmano investicinių 
produktų teikėjų vidaus procedūras, reikėtų 
kitaip nustatyti prievolę įrodyti. Produktų 
teikėjas turėtų įrodyti, kad pagrindinės 
informacijos dokumentas yra parengtas 
laikantis šio reglamento. Tačiau 
mažmeninis investuotojas turėtų įrodyti, 

(17) kadangi apskritai mažmeniniai 
investuotojai nelabai išmano investicinių 
produktų teikėjų vidaus procedūras, reikėtų 
kitaip nustatyti prievolę įrodyti. Produktų 
teikėjas turėtų įrodyti, kad pagrindinės 
informacijos dokumentas yra parengtas 
laikantis šio reglamento;
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kad nuostolių patyrė naudodamasis 
pagrindinės informacijos dokumente 
pateikta informacija, nes šis dalykas 
priklauso tiesioginei privačiai 
mažmeninio investuotojo sferai;

Or. de

Pakeitimas 135
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) klausimams, kurie susiję su 
investicinių produktų teikėjo civiline 
atsakomybe ir kuriems netaikomas šis 
reglamentas, turėtų būti taikoma 
atitinkama nacionalinė teisė, nustatoma 
pagal atitinkamas tarptautinės privatinės 
teisės taisykles. Kuris teismas yra 
kompetentingas priimti sprendimą dėl 
mažmeninio investuotojo pateikto 
reikalavimo, susijusio su civiline 
atsakomybe, reikėtų nustatyti pagal 
atitinkamas taisykles dėl tarptautinės 
jurisdikcijos;

(18) mažmeninių investicinių produktų 
paketų teikėjo civilinei atsakomybei turėtų 
būti taikoma atitinkama nacionalinė teisė, 
nustatoma pagal atitinkamas tarptautinės 
privatinės teisės taisykles. Kuris teismas 
yra kompetentingas priimti sprendimą dėl 
mažmeninio investuotojo pateikto 
reikalavimo, susijusio su civiline 
atsakomybe, reikėtų nustatyti pagal 
atitinkamas taisykles dėl tarptautinės 
jurisdikcijos;

Or. en

Pagrindimas

Žr. pirmesnį pagrindimą.

Pakeitimas 136
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) klausimams, kurie susiję su 
investicinių produktų teikėjo civiline 
atsakomybe ir kuriems netaikomas šis 
reglamentas, turėtų būti taikoma 
atitinkama nacionalinė teisė, nustatoma 
pagal atitinkamas tarptautinės privatinės 
teisės taisykles. Kuris teismas yra 
kompetentingas priimti sprendimą dėl 
mažmeninio investuotojo pateikto 
reikalavimo, susijusio su civiline 
atsakomybe, reikėtų nustatyti pagal 
atitinkamas taisykles dėl tarptautinės 
jurisdikcijos;

(18) investicinių produktų teikėjo civilinei 
atsakomybei turėtų būti taikoma atitinkama 
nacionalinė teisė nustatoma pagal 
atitinkamas tarptautinės privatinės teisės 
taisykles. Kuris teismas yra 
kompetentingas priimti sprendimą dėl 
mažmeninio investuotojo pateikto 
reikalavimo, susijusio su civiline 
atsakomybe, reikėtų nustatyti pagal 
atitinkamas taisykles dėl tarptautinės 
jurisdikcijos;

Or. en

Pagrindimas

Taip su MIPP susijusios formuluotės suderinamos su KIPVPS formuluotėmis, susijusiomis su 
atsakomybe.

Pakeitimas 137
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad mažmeninis investuotojas galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo, investicinius produktus 
parduodantys asmenys turėtų būti 
įpareigoti pagrindinės informacijos 
dokumentą pateikti likus pakankamai laiko 
iki sandorio sudarymo. Šis reikalavimas 
turėtų būti taikomas apskritai, 
nepriklausomai nuo to, kur ar kaip sandoris 
sudaromas. Pardavėjai gali būti ir 
platintojai, ir patys investicinių produktų 
teikėjai, jei nusprendžia produktus parduoti 
tiesiogiai mažmeniniams investuotojams. 

(19) kad mažmeninis investuotojas galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo, investicinius produktus 
parduodantys asmenys turėtų būti 
įpareigoti pagrindinės informacijos 
dokumentą pateikti likus pakankamai laiko 
iki sandorio sudarymo. Šis reikalavimas 
turėtų būti taikomas nepriklausomai nuo to, 
kur ar kaip sandoris sudaromas. Pardavėjai 
gali būti ir platintojai, ir patys investicinių 
produktų teikėjai, jei nusprendžia 
produktus parduoti tiesiogiai 
mažmeniniams investuotojams. Šis 
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Siekiant užtikrinti būtiną lankstumą ir 
proporcingumą, turėtų būti įmanoma 
mažmeniniams investuotojams, 
norintiems sandorį sudaryti nuotolinio 
ryšio priemonėmis, pagrindinės 
informacijos dokumentą gauti po 
sandorio sudarymo. Net ir tokiu atveju 
pagrindinės informacijos dokumentas 
būtų naudingas investuotojui, pvz., kad 
būtų sudarytos sąlygos investuotojui 
palyginti nusipirktą produktą su 
produktu, apibūdintu pagrindinės 
informacijos dokumente. Šis reglamentas 
nepažeidžia Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2002/65/EB;

reglamentas nepažeidžia Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/65/EB;

Or. de

Pakeitimas 138
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad mažmeninis investuotojas galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo, investicinius produktus 
parduodantys asmenys turėtų būti 
įpareigoti pagrindinės informacijos 
dokumentą pateikti likus pakankamai laiko 
iki sandorio sudarymo. Šis reikalavimas 
turėtų būti taikomas apskritai, 
nepriklausomai nuo to, kur ar kaip sandoris 
sudaromas. Pardavėjai gali būti ir 
platintojai, ir patys investicinių produktų 
teikėjai, jei nusprendžia produktus parduoti 
tiesiogiai mažmeniniams investuotojams. 
Siekiant užtikrinti būtiną lankstumą ir 
proporcingumą, turėtų būti įmanoma 
mažmeniniams investuotojams, 
norintiems sandorį sudaryti nuotolinio 
ryšio priemonėmis, pagrindinės 
informacijos dokumentą gauti po 
sandorio sudarymo. Net ir tokiu atveju 

(19) kad mažmeninis investuotojas galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo, investicinius produktus 
parduodantys asmenys turėtų būti 
įpareigoti pagrindinės informacijos 
dokumentą pateikti likus pakankamai laiko 
iki sandorio sudarymo. Investuotojas 
turėtų asmeniškai pasirašyti ar pateikti 
elektroninį parašą, kad parodytų, jog gavo 
ir perskaitė PID. Šis reikalavimas turėtų 
būti taikomas apskritai, nepriklausomai 
nuo to, kur ar kaip sandoris sudaromas. 
Pardavėjai gali būti ir platintojai, ir patys 
investicinių produktų teikėjai, jei 
nusprendžia produktus parduoti tiesiogiai 
mažmeniniams investuotojams. Šis 
reglamentas nepažeidžia Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/65/EB. Visada, kai tik įmanoma, 
investuotojams turėtų būti suteikiamas 
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pagrindinės informacijos dokumentas 
būtų naudingas investuotojui, pvz., kad 
būtų sudarytos sąlygos investuotojui 
palyginti nusipirktą produktą su 
produktu, apibūdintu pagrindinės 
informacijos dokumente. Šis reglamentas 
nepažeidžia Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2002/65/EB;

apsigalvojimo laikotarpis, per kurį jie 
galėtų nuspręsti panaikinti sandorį;

Or. en

Pakeitimas 139
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad mažmeninis investuotojas galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo, investicinius produktus 
parduodantys asmenys turėtų būti 
įpareigoti pagrindinės informacijos 
dokumentą pateikti likus pakankamai laiko 
iki sandorio sudarymo. Šis reikalavimas 
turėtų būti taikomas apskritai, 
nepriklausomai nuo to, kur ar kaip sandoris 
sudaromas. Pardavėjai gali būti ir 
platintojai, ir patys investicinių produktų 
teikėjai, jei nusprendžia produktus parduoti 
tiesiogiai mažmeniniams investuotojams. 
Siekiant užtikrinti būtiną lankstumą ir 
proporcingumą, turėtų būti įmanoma 
mažmeniniams investuotojams, norintiems 
sandorį sudaryti nuotolinio ryšio 
priemonėmis, pagrindinės informacijos 
dokumentą gauti po sandorio sudarymo. 
Net ir tokiu atveju pagrindinės 
informacijos dokumentas būtų naudingas 
investuotojui, pvz., kad būtų sudarytos 
sąlygos investuotojui palyginti nusipirktą 
produktą su produktu, apibūdintu 
pagrindinės informacijos dokumente. Šis 
reglamentas nepažeidžia Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 

(19) kad mažmeninis investuotojas galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo, mažmeninių investicinių 
produktų paketus parduodantys asmenys 
turėtų būti įpareigoti pagrindinės 
informacijos dokumentą pateikti likus 
pakankamai laiko iki sandorio sudarymo. 
Šis reikalavimas turėtų būti taikomas 
apskritai, nepriklausomai nuo to, kur ar 
kaip sandoris sudaromas. Pardavėjai gali 
būti ir platintojai, ir patys mažmeninių 
investicinių produktų paketų teikėjai, jei 
nusprendžia produktus parduoti tiesiogiai 
mažmeniniams investuotojams. Siekiant 
užtikrinti būtiną lankstumą ir 
proporcingumą, turėtų būti įmanoma 
mažmeniniams investuotojams, norintiems 
sandorį sudaryti nuotolinio ryšio 
priemonėmis, pagrindinės informacijos 
dokumentą gauti po sandorio sudarymo. 
Net ir tokiu atveju pagrindinės 
informacijos dokumentas būtų naudingas 
investuotojui, pvz., kad būtų sudarytos 
sąlygos investuotojui palyginti nusipirktą 
produktą su produktu, apibūdintu 
pagrindinės informacijos dokumente. Šis 
reglamentas nepažeidžia Europos 
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2002/65/EB; Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/65/EB;

Or. en

Pakeitimas 140
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad mažmeninis investuotojas galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo, investicinius produktus 
parduodantys asmenys turėtų būti 
įpareigoti pagrindinės informacijos 
dokumentą pateikti likus pakankamai laiko 
iki sandorio sudarymo. Šis reikalavimas 
turėtų būti taikomas apskritai, 
nepriklausomai nuo to, kur ar kaip sandoris 
sudaromas. Pardavėjai gali būti ir 
platintojai, ir patys investicinių produktų 
teikėjai, jei nusprendžia produktus 
parduoti tiesiogiai mažmeniniams 
investuotojams. Siekiant užtikrinti būtiną 
lankstumą ir proporcingumą, turėtų būti 
įmanoma mažmeniniams investuotojams, 
norintiems sandorį sudaryti nuotolinio 
ryšio priemonėmis, pagrindinės 
informacijos dokumentą gauti po sandorio 
sudarymo. Net ir tokiu atveju pagrindinės 
informacijos dokumentas būtų naudingas 
investuotojui, pvz., kad būtų sudarytos 
sąlygos investuotojui palyginti nusipirktą 
produktą su produktu, apibūdintu 
pagrindinės informacijos dokumente. Šis 
reglamentas nepažeidžia Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/65/EB;

(19) kad mažmeninis investuotojas galėtų 
priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl 
investavimo, investicinių produktų 
klausimais konsultuojantys ar juos 
parduodantys asmenys turėtų būti 
įpareigoti pagrindinės informacijos 
dokumentą pateikti likus pakankamai laiko 
iki sandorio sudarymo. Šis reikalavimas 
turėtų būti taikomas apskritai, 
nepriklausomai nuo to, kur ar kaip sandoris 
sudaromas. Pardavėjai gali būti ir 
platintojai, ir patys investicinių produktų 
teikėjai, jei nusprendžia konsultuoti 
produktų klausimais ar juos parduoti 
tiesiogiai mažmeniniams investuotojams. 
Siekiant užtikrinti būtiną lankstumą ir 
proporcingumą, turėtų būti įmanoma 
mažmeniniams investuotojams, norintiems 
sandorį sudaryti nuotolinio ryšio 
priemonėmis, pagrindinės informacijos 
dokumentą gauti po sandorio sudarymo. 
Net ir tokiu atveju pagrindinės 
informacijos dokumentas būtų naudingas 
investuotojui, pvz., kad būtų sudarytos 
sąlygos investuotojui palyginti nusipirktą 
produktą su produktu, apibūdintu 
pagrindinės informacijos dokumente. Šis 
reglamentas nepažeidžia Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/65/EB;

Or. en
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Pakeitimas 141
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant investicinį produktą 
parduodančiam asmeniui suteikti tam tikrų 
pagrindinės informacijos dokumento 
pateikimo mažmeniniams investuotojams 
laikmenos pasirinkimo galimybių, reikėtų 
nustatyti vienodas taisykles, kuriomis 
leidžiama naudotis elektroniniais ryšiais, 
kai tas tinka atsižvelgiant į sandorio 
aplinkybes. Tačiau mažmeninis 
investuotojas turėtų turėti galimybę jį gauti 
popierine forma. Atsižvelgiant į vartotojo 
interesą turėti galimybę susipažinti su 
informacija, pagrindinės informacijos 
dokumentas visuomet turėtų būti 
pateikiamas nemokamai;

(20) siekiant mažmeninių investicinių 
produktų paketą parduodančiam asmeniui 
suteikti tam tikrų pagrindinės informacijos 
dokumento pateikimo mažmeniniams 
investuotojams laikmenos pasirinkimo 
galimybių, reikėtų nustatyti vienodas 
taisykles, kuriomis leidžiama naudotis 
elektroniniais ryšiais, kai tas tinka 
atsižvelgiant į sandorio aplinkybes. Tačiau 
mažmeninis investuotojas turėtų turėti 
galimybę jį gauti popierine forma. 
Atsižvelgiant į vartotojo interesą turėti 
galimybę susipažinti su informacija, 
pagrindinės informacijos dokumentas 
visuomet turėtų būti pateikiamas 
nemokamai;

Or. en

Pakeitimas 142
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant investicinį produktą 
parduodančiam asmeniui suteikti tam tikrų 
pagrindinės informacijos dokumento 
pateikimo mažmeniniams investuotojams 
laikmenos pasirinkimo galimybių, reikėtų 
nustatyti vienodas taisykles, kuriomis 
leidžiama naudotis elektroniniais ryšiais, 
kai tas tinka atsižvelgiant į sandorio 
aplinkybes. Tačiau mažmeninis 

(20) siekiant investicinio produkto 
klausimais konsultuojančiam ar jį 
parduodančiam asmeniui suteikti tam tikrų 
pagrindinės informacijos dokumento 
pateikimo mažmeniniams investuotojams 
laikmenos pasirinkimo galimybių, reikėtų 
nustatyti vienodas taisykles, kuriomis 
leidžiama naudotis elektroniniais ryšiais, 
kai tas tinka atsižvelgiant į sandorio 
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investuotojas turėtų turėti galimybę jį gauti 
popierine forma. Atsižvelgiant į vartotojo 
interesą turėti galimybę susipažinti su 
informacija, pagrindinės informacijos 
dokumentas visuomet turėtų būti 
pateikiamas nemokamai;

aplinkybes. Tačiau mažmeninis 
investuotojas turėtų turėti galimybę jį gauti 
popierine forma. Atsižvelgiant į vartotojo 
interesą turėti galimybę susipažinti su 
informacija, pagrindinės informacijos 
dokumentas visuomet turėtų būti 
pateikiamas nemokamai;

Or. en

Pakeitimas 143
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad mažmeniniai investuotojai 
pasitikėtų investiciniais produktais, reikėtų 
nustatyti reikalavimus dėl tinkamų vidaus 
procedūrų, kuriomis užtikrinama, kad 
investicinių produktų teikėjas rimtai 
atsakytų į mažmeninių investuotojų 
skundus;

(21) kad mažmeniniai investuotojai 
pasitikėtų investiciniais produktais ir 
finansų rinkomis apskritai, reikėtų 
nustatyti reikalavimus dėl tinkamų vidaus 
procedūrų, kuriomis užtikrinama, kad 
investicinių produktų teikėjas rimtai 
atsakytų į mažmeninių investuotojų 
skundus;

Or. en

Pakeitimas 144
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad mažmeniniai investuotojai 
pasitikėtų investiciniais produktais, reikėtų 
nustatyti reikalavimus dėl tinkamų vidaus 
procedūrų, kuriomis užtikrinama, kad 
investicinių produktų teikėjas rimtai 
atsakytų į mažmeninių investuotojų 
skundus;

(21) kad mažmeniniai investuotojai 
pasitikėtų mažmeninių investicinių 
produktų paketais, reikėtų nustatyti 
reikalavimus dėl tinkamų vidaus 
procedūrų, kuriomis užtikrinama, kad 
investicinių produktų teikėjas rimtai 
atsakytų į mažmeninių investuotojų 
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skundus;

Or. en

Pakeitimas 145
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) nors siekiant atkurti mažmeninių 
investuotojų pasitikėjimą finansų 
rinkomis itin svarbu gerinti informacijos 
apie produktus atskleidimą, produktų 
kūrimo taisyklės lygiai taip pat svarbios 
norint užtikrinti veiksmingą mažmeninių 
investuotojų apsaugą. Dėl trūkumų 
turinčių finansinių konsultantų 
konsultacijų, šališkumo priimant 
sprendimus ir įrodymų, kad finansinis 
elgesys visų pirma priklauso nuo 
psichologinių savybių, kyla problemų, 
kurios turėtų būti sprendžiamos mažinant 
investicinių produktų paketų 
sudėtingumą;

Or. en

Pakeitimas 146
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) siekiant apsaugoti investuotojų 
interesus, reikia nustatyti taisykles, pagal 
kurias būtų apibrėžiamas turtas, į kurį 
galima investuoti mažmeniniams 
investuotojams parduodamus produktus. 
Taip bus užtikrinta, kad neįprastos ir 
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(arba) nereguliuojamos turto klasės 
nebūtų siūlomos mažmeniniams 
investuotojams. Taip pat reikia apriboti 
maksimalią produktų riziką, palyginti su 
jų nominaliąja verte. Kalbant apie 
išvestines priemones, reikalavimai turėtų 
būti nustatyti pagal priemonių atitiktį 
reikalavimams ir pagal juos išvestinių 
priemonių naudojimas turėtų būti 
apribotas ir naudojamos tik paprastosios 
išvestinės priemonės, vidutinės kainos 
pasirinkimo sandoriai ir pirmosios kartos 
barjeriniai pasirinkimo sandoriai. Toks 
apribojimas, kai būtų naudojamos tik 
paprastos išvestinės priemonės, 
neapribotų investuotojų pasirinkimo, o 
neleistų, kad neprofesionaliems 
investuotojams būtų siūlomos priemonės, 
kurių rizika ir paketo sudarymo ypatybės 
pernelyg sudėtingos;

Or. en

Pakeitimas 147
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) taikant alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūras galima greičiau ir pigiau negu 
teismuose išspręsti ginčus ir mažėja teismų 
sistemai tenkanti našta. Todėl investicinių 
produktų teikėjai ir investicinius produktus 
parduodantys asmenys turėtų būti 
įpareigoti dalyvauti tose procedūrose, 
kurias dėl šiuo reglamentu nustatytų teisių 
ir pareigų pradeda mažmeniniai 
investuotojai, taikant tam tikras apsaugos 
priemones pagal veiksmingos teisminės 
apsaugos principą. Konkrečiai, 
alternatyvaus ginčų sprendimo procedūros 
neturėtų pažeisti tokių procedūrų šalių 

(22) taikant alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūras galima greičiau ir pigiau negu 
teismuose išspręsti ginčus ir mažėja teismų 
sistemai tenkanti našta. Todėl investicinių 
produktų teikėjai ir investicinius produktus 
parduodantys asmenys turėtų dalyvauti 
tose procedūrose, kurias dėl šiuo 
reglamentu nustatytų teisių ir pareigų 
pradeda mažmeniniai investuotojai, 
laikydamiesi Direktyvoje [...] dėl 
alternatyvaus ginčų sprendimo nustatytų 
taisyklių;
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teisių teisme pareikšti ieškinį;

Or. en

Pakeitimas 148
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) taikant alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūras galima greičiau ir pigiau negu 
teismuose išspręsti ginčus ir mažėja teismų 
sistemai tenkanti našta. Todėl investicinių 
produktų teikėjai ir investicinius 
produktus parduodantys asmenys turėtų 
būti įpareigoti dalyvauti tose procedūrose, 
kurias dėl šiuo reglamentu nustatytų teisių 
ir pareigų pradeda mažmeniniai 
investuotojai, taikant tam tikras apsaugos 
priemones pagal veiksmingos teisminės 
apsaugos principą. Konkrečiai, 
alternatyvaus ginčų sprendimo procedūros 
neturėtų pažeisti tokių procedūrų šalių 
teisių teisme pareikšti ieškinį;

(22) taikant alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūras galima greičiau ir pigiau negu 
teismuose išspręsti ginčus ir mažėja teismų 
sistemai tenkanti našta. Todėl mažmeninių 
investicinių produktų paketų teikėjai ir 
mažmeninių investicinių produktų 
paketus parduodantys asmenys turėtų būti 
įpareigoti dalyvauti tose procedūrose, 
kurias dėl šiuo reglamentu nustatytų teisių 
ir pareigų pradeda mažmeniniai 
investuotojai, taikant tam tikras apsaugos 
priemones pagal veiksmingos teisminės 
apsaugos principą. Konkrečiai, 
alternatyvaus ginčų sprendimo procedūros 
neturėtų pažeisti tokių procedūrų šalių 
teisių teisme pareikšti ieškinį;

Or. en

Pakeitimas 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) taikant alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūras galima greičiau ir pigiau negu 
teismuose išspręsti ginčus ir mažėja teismų 
sistemai tenkanti našta. Todėl investicinių 
produktų teikėjai ir investicinius 

(22) taikant alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūras galima greičiau ir pigiau negu 
teismuose išspręsti ginčus ir mažėja teismų 
sistemai tenkanti našta. Todėl MIPP 
teikėjai ir MIPP parduodantys asmenys 
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produktus parduodantys asmenys turėtų 
būti įpareigoti dalyvauti tose procedūrose, 
kurias dėl šiuo reglamentu nustatytų teisių 
ir pareigų pradeda mažmeniniai 
investuotojai, taikant tam tikras apsaugos 
priemones pagal veiksmingos teisminės 
apsaugos principą. Konkrečiai, 
alternatyvaus ginčų sprendimo procedūros 
neturėtų pažeisti tokių procedūrų šalių 
teisių teisme pareikšti ieškinį;

turėtų būti įpareigoti dalyvauti tose 
procedūrose, kurias dėl šiuo reglamentu 
nustatytų teisių ir pareigų pradeda 
mažmeniniai investuotojai, taikant tam 
tikras apsaugos priemones pagal 
veiksmingos teisminės apsaugos principą. 
Konkrečiai, alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūros neturėtų pažeisti tokių 
procedūrų šalių teisių teisme pareikšti 
ieškinį. Alternatyvaus ginčų sprendimo 
atveju Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB, 
nuostatos turėtų būti privalomos ir šiai 
direktyvai;

Or. en

Pakeitimas 150
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kadangi investicinių produktų 
pagrindinės informacijos dokumentą turėtų 
parengti subjektai, veikiantys finansų rinkų 
bankų, draudimo, vertybinių popierių ir 
fondų sektoriuose, ypač svarbu užtikrinti 
sklandų įvairių investicinių produktų 
teikėjus prižiūrinčių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą, kad jos turėtų bendrą 
požiūrį į šio reglamento taikymą;

(23) kadangi mažmeninių investicinių 
produktų paketų pagrindinės informacijos 
dokumentą turėtų parengti subjektai, 
veikiantys finansų rinkų bankų, draudimo, 
vertybinių popierių ir fondų sektoriuose, 
ypač svarbu užtikrinti sklandų įvairių 
mažmeninių investicinių produktų paketų 
teikėjus prižiūrinčių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą, kad jos turėtų bendrą 
požiūrį į šio reglamento taikymą;

Or. en

Pakeitimas 151
Syed Kamall
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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;

Or. en

Pakeitimas 152
Sharon Bowles

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 

(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 
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pažeidžiant šį reglamentą, paprastai turėtų 
būti skelbiama apie sankcijas ir priemones, 
nebent susidarytų tiksliai apibrėžtos 
aplinkybės;

pažeidžiant šį reglamentą, turėtų būti 
skelbiama apie sankcijas ir priemones;

Or. en

Pakeitimas 153
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) norint pasiekti šio reglamento tikslus, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti aktus, kad būtų 
patikslinta informacija dėl pagrindinės 
informacijos dokumento pateikimo ir 
formato, į pagrindinės informacijos 
dokumentą įtrauktinos informacijos turinio, 
išsamūs reikalavimai dėl pagrindinės 
informacijos dokumento pateikimo laiko, 
taip pat jo tikslinimo ir peržiūros. Labai 
svarbu, kad parengiamųjų darbų metu 
Komisija tinkamai konsultuotųsi. 
Rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai Europos 
Parlamentui ir Tarybai būtų perduodami 
vienu metu, laiku ir tinkamai;

(25) norint pasiekti šio reglamento tikslus, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
būtų patikslinta informacija dėl pagrindinės 
informacijos dokumento pateikimo ir 
formato, į pagrindinės informacijos 
dokumentą įtrauktinos informacijos turinio, 
išsamūs reikalavimai dėl pagrindinės 
informacijos dokumento pateikimo laiko, 
taip pat jo tikslinimo ir peržiūros. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi ir atliktų 
atitinkamus tyrimus, kuriuose dalyvauja 
vartotojai. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 154
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) KIPVPS yra investiciniai produktai, 
kaip apibrėžta šiame reglamente, tačiau 
atsižvelgiant į tai, kad pastaruoju metu 
nustatyti pagrindinės informacijos 
investuotojams reikalavimai pagal 
Direktyvą 2009/65/EB, būtų proporcinga 
tokiems KIPVPS nustatyti 5 metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo pereinamąjį 
laikotarpį, kai jiems šis reglamentas nebūtų 
taikomas. Praėjus šiam laikotarpiui jiems 
būtų pradėtas taikyti šis reglamentas, jei tik 
šis pereinamasis laikotarpis nebus 
pratęstas;

(28) KIPVPS yra investiciniai produktai, 
kaip apibrėžta šiame reglamente, tačiau 
atsižvelgiant į tai, kad pastaruoju metu 
nustatyti pagrindinės informacijos 
investuotojams reikalavimai pagal 
Direktyvą 2009/65/EB, būtų proporcinga 
tokiems KIPVPS nustatyti 5 metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo pereinamąjį 
laikotarpį, kai jiems šis reglamentas nebūtų 
taikomas. Praėjus šiam laikotarpiui jiems 
būtų pradėtas taikyti šis reglamentas, jei tik 
šis pereinamasis laikotarpis nebus 
pratęstas. Ta pati išimtis turėtų būti 
taikoma ir ne KIPVPS fondams, jeigu 
pagal nacionalinius įstatymus iš jų jau 
reikalaujama parengti pagrindinės 
informacijos vartotojams dokumentą 
laikantis Direktyvos 2009/65/EB 78–81 
straipsniuose apibrėžto formato ir turinio;

Or. en

Pakeitimas 155
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų investicinių produktų 
atsiradimą, taip pat pokyčius kitose 
Sąjungos teisės srityse ir valstybių narių 
patirtį, šis reglamentas turėtų būti 
peržiūrėtas praėjus ketveriems metams nuo 
šio reglamento įsigaliojimo. Atliekant 
peržiūrą reikėtų įvertinti, ar dėl nustatytų 
priemonių pagerėjo vidutinių mažmeninių 
investuotojų supratimas apie investicinius 
produktus ir produktų palyginamumas. 
Taip pat reikėtų apsvarstyti, ar KIPVPS 
taikomas pereinamasis laikotarpis turėtų 

(29) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų mažmeninių investicinių 
produktų paketų atsiradimą, taip pat 
pokyčius kitose Sąjungos teisės srityse ir 
valstybių narių patirtį, šis reglamentas 
turėtų būti peržiūrėtas praėjus ketveriems 
metams nuo šio reglamento įsigaliojimo. 
Atliekant peržiūrą reikėtų įvertinti, ar dėl 
nustatytų priemonių pagerėjo vidutinių 
mažmeninių investuotojų supratimas apie 
mažmeninių investicinių produktų 
paketus ir produktų palyginamumas. Taip 
pat reikėtų apsvarstyti, ar KIPVPS 
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būti pratęstas ir ar nereikėtų apsvarstyti 
kitų požiūrio į KIPVPS galimybių. 
Remdamasi peržiūra, Komisija turėtų 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, prie kurios prireikus būtų pridėti 
teisės aktų pasiūlymai;

taikomas pereinamasis laikotarpis turėtų 
būti pratęstas ir ar nereikėtų apsvarstyti 
kitų požiūrio į KIPVPS galimybių. 
Remdamasi peržiūra, Komisija turėtų 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, prie kurios prireikus būtų pridėti 
teisės aktų pasiūlymai. Atliekant tokią 
peržiūrą taip pat galėtų būti apsvarstyta, 
ar mažmeninių vartotojų apsaugos tikslais 
būtų naudinga išplėsti PID ar parengti 
panašų į PID dokumentą, skirtą kitiems 
mažmeniniams produktams, kurie 
nesudaro paketo, pvz., įprastoms indėlių 
sąskaitoms, akcijoms ir obligacijoms;

Or. en

Pakeitimas 156
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų investicinių produktų 
atsiradimą, taip pat pokyčius kitose 
Sąjungos teisės srityse ir valstybių narių 
patirtį, šis reglamentas turėtų būti 
peržiūrėtas praėjus ketveriems metams nuo 
šio reglamento įsigaliojimo. Atliekant 
peržiūrą reikėtų įvertinti, ar dėl nustatytų 
priemonių pagerėjo vidutinių mažmeninių 
investuotojų supratimas apie investicinius 
produktus ir produktų palyginamumas. 
Taip pat reikėtų apsvarstyti, ar KIPVPS 
taikomas pereinamasis laikotarpis turėtų 
būti pratęstas ir ar nereikėtų apsvarstyti 
kitų požiūrio į KIPVPS galimybių. 
Remdamasi peržiūra, Komisija turėtų 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, prie kurios prireikus būtų pridėti 
teisės aktų pasiūlymai;

(29) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų MIPP atsiradimą, taip pat 
pokyčius kitose Sąjungos teisės srityse ir 
valstybių narių patirtį, šis reglamentas 
turėtų būti peržiūrėtas praėjus ketveriems 
metams nuo šio reglamento įsigaliojimo. 
Atliekant peržiūrą reikėtų įvertinti, ar dėl 
nustatytų priemonių pagerėjo vidutinių 
mažmeninių investuotojų supratimas apie 
MIPP ir jų gebėjimas palyginti produktus. 
Taip pat reikėtų apsvarstyti, ar KIPVPS 
taikomas pereinamasis laikotarpis turėtų 
būti pratęstas ir ar nereikėtų apsvarstyti 
kitų požiūrio į KIPVPS galimybių. 
Remdamasi peržiūra, Komisija turėtų 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, prie kurios prireikus būtų pridėti 
teisės aktų pasiūlymai. Atliekant tokią 
peržiūrą taip pat turėtų būti apsvarstyta, 
ar PID galėtų būti išplėstas ir apimti 
mažmeninius produktus, neįeinančius į 
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paketą, pvz., įprastas taupomąsias ir 
einamąsias sąskaitas, akcijas ir 
obligacijas;

Or. en

Pagrindimas

Atliekant peržiūrą taip pat turėtų būti atidžiai išnagrinėta, kokio tipo informacijos 
atskleidimas tiktų tiems kitiems produktams. 8 straipsnyje aprašytas PID ne itin tiktų 
paprastiems indėliams ar akcijoms. Be to, reikėtų atsižvelgti į tai, kaip šie produktai 
platinami, ypač kalbant apie akcijas ir obligacijas.

Pakeitimas 157
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų investicinių produktų 
atsiradimą, taip pat pokyčius kitose 
Sąjungos teisės srityse ir valstybių narių 
patirtį, šis reglamentas turėtų būti 
peržiūrėtas praėjus ketveriems metams nuo 
šio reglamento įsigaliojimo. Atliekant 
peržiūrą reikėtų įvertinti, ar dėl nustatytų 
priemonių pagerėjo vidutinių mažmeninių 
investuotojų supratimas apie investicinius 
produktus ir produktų palyginamumas. 
Taip pat reikėtų apsvarstyti, ar KIPVPS 
taikomas pereinamasis laikotarpis turėtų 
būti pratęstas ir ar nereikėtų apsvarstyti 
kitų požiūrio į KIPVPS galimybių. 
Remdamasi peržiūra, Komisija turėtų 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, prie kurios prireikus būtų pridėti 
teisės aktų pasiūlymai;

(29) kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, 
pvz., naujų tipų investicinių produktų 
atsiradimą, taip pat pokyčius kitose 
Sąjungos teisės srityse ir valstybių narių 
patirtį, šis reglamentas turėtų būti 
peržiūrėtas praėjus ketveriems metams nuo 
šio reglamento įsigaliojimo. Atliekant 
peržiūrą reikėtų įvertinti, ar dėl nustatytų 
priemonių pagerėjo vidutinių mažmeninių 
investuotojų supratimas apie investicinius 
produktus ir produktų palyginamumas. 
Taip pat reikėtų apsvarstyti, ar KIPVPS 
taikomas pereinamasis laikotarpis turėtų 
būti pratęstas ir ar nereikėtų apsvarstyti 
kitų požiūrio į KIPVPS galimybių. 
Remdamasi peržiūra, Komisija turėtų 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, prie kurios prireikus būtų pridėti 
teisės aktų pasiūlymai. Atliekant tokią 
peržiūrą taip pat turėtų būti apsvarstyta, 
ar PID galėtų būti išplėstas arba 
panaudotas kaip panašaus dokumento 
pagrindas, kad mažmeniniams 
investuotojams būtų galima pateikti 
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informaciją apie kitus mažmeninius 
produktus, pvz., mažmeniniams 
vartotojams parduodamas akcijas ir 
obligacijas, kurios nesudaro jokių paketų 
ir kurioms netaikomi jokie šių tipų 
produktams tinkami informacijos 
atskleidimo reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 158
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) kad investicinių produktų teikėjai ir 
investicinius produktus parduodantys 
asmenys turėtų pakankamai laiko 
pasirengti praktiškai taikyti šio reglamento 
reikalavimus, šio reglamento reikalavimai 
neturėtų būti taikomi dvejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo;

(30) kad investicinių produktų teikėjai ir 
mažmeninių investicinių produktų 
paketus parduodantys asmenys turėtų 
pakankamai laiko pasirengti praktiškai 
taikyti šio reglamento reikalavimus, šio 
reglamento reikalavimai neturėtų būti 
taikomi dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo;

Or. en

Pakeitimas 159
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) kad investicinių produktų teikėjai ir 
investicinius produktus parduodantys 
asmenys turėtų pakankamai laiko 
pasirengti praktiškai taikyti šio reglamento 
reikalavimus, šio reglamento reikalavimai 
neturėtų būti taikomi dvejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo;

(30) kad investicinių produktų teikėjai ir 
investicinius produktus parduodantys 
asmenys turėtų pakankamai laiko 
pasirengti praktiškai taikyti šio reglamento 
reikalavimus, šio reglamento reikalavimai 
neturėtų būti taikomi vienus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo;
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Or. de

Pakeitimas 160
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) kad investicinių produktų teikėjai ir 
investicinius produktus parduodantys 
asmenys turėtų pakankamai laiko 
pasirengti praktiškai taikyti šio reglamento 
reikalavimus, šio reglamento reikalavimai 
neturėtų būti taikomi dvejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo;

(30) kad investicinių produktų teikėjai ir 
investicinius produktus parduodantys 
asmenys turėtų pakankamai laiko 
pasirengti praktiškai taikyti šio reglamento 
reikalavimus, šio reglamento reikalavimai 
neturėtų būti taikomi dvejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo. Šis reglamentas 
nebus taikomas praeityje įvykusiems 
sandoriams;

Or. en

Pakeitimas 161
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) kadangi numatomos priemonės tikslo, 
t. y. gerinti mažmeninių investuotojų 
apsaugą ir didinti jų pasitikėjimą 
investiciniais produktais, įskaitant atvejus, 
kai tie produktai parduodami 
tarpvalstybiniu mastu, veikdamos atskirai 
valstybės narės negali deramai pasiekti, 
kadangi nustatytus trūkumus įmanoma 
pašalinti tik Europos lygio veiksmais ir 
kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir 
poveikio to tikslo būtų geriau siekti 
Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 

(32) kadangi numatomos priemonės tikslo, 
t. y. gerinti mažmeninių investuotojų 
apsaugą ir didinti jų pasitikėjimą 
mažmeninių investicinių produktų 
paketais, įskaitant atvejus, kai tie produktai 
parduodami tarpvalstybiniu mastu, 
veikdamos atskirai valstybės narės negali 
deramai pasiekti, kadangi nustatytus 
trūkumus įmanoma pašalinti tik Europos 
lygio veiksmais ir kadangi dėl siūlomo 
veiksmo masto ir poveikio to tikslo būtų 
geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
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patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Or. en

Pakeitimas 162
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šiame reglamente nustatomos vienodos 
taisyklės dėl pagrindinės informacijos 
dokumento, kurį turi parengti investicinių 
produktų teikėjai, formato ir turinio ir 
vienodos taisyklės dėl šio dokumento 
pateikimo mažmeniniams investuotojams.

Šiame reglamente nustatomos vienodos 
pagrindinės informacijos dokumento, kurį 
turi parengti investicinių produktų teikėjai 
ir tarpininkai, formato ir turinio taisyklės 
ir vienodos šio dokumento pateikimo 
mažmeniniams investuotojams taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 163
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šiame reglamente nustatomos vienodos 
taisyklės dėl pagrindinės informacijos 
dokumento, kurį turi parengti investicinių 
produktų teikėjai, formato ir turinio ir 
vienodos taisyklės dėl šio dokumento 
pateikimo mažmeniniams investuotojams.

Šiame reglamente nustatomos vienodos 
pagrindinės informacijos dokumento, kurį 
turi parengti investicinių produktų teikėjai, 
formato ir turinio taisyklės ir vienodos šio 
dokumento pateikimo mažmeniniams 
investuotojams taisyklės. Juo siekiama 
užtikrinti, kad mažmeniniai investuotojai 
galėtų suprasti pagrindinius mažmeninių 
investicinių produktų požymius ir riziką ir 
lyginti skirtingų produktų požymius. 
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Or. en

Pakeitimas 164
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos vienodos 
taisyklės dėl pagrindinės informacijos 
dokumento, kurį turi parengti investicinių 
produktų teikėjai, formato ir turinio ir 
vienodos taisyklės dėl šio dokumento 
pateikimo mažmeniniams investuotojams.

Šiame reglamente nustatomos vienodos 
pagrindinės informacijos dokumento, kurį 
turi parengti investicinių produktų teikėjai, 
formato ir turinio taisyklės ir vienodos šio 
dokumento pateikimo mažmeniniams 
investuotojams taisyklės. Už pagrindinės 
informacijos dokumento parengimą 
atsako tik produkto teikėjas.

Or. en

Pakeitimas 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos vienodos 
taisyklės dėl pagrindinės informacijos 
dokumento, kurį turi parengti investicinių 
produktų teikėjai, formato ir turinio ir 
vienodos taisyklės dėl šio dokumento 
pateikimo mažmeniniams investuotojams.

Šiame reglamente nustatomos vienodos 
pagrindinės informacijos dokumento, kurį 
turi parengti vien tik MIPP teikėjai, 
formato ir turinio taisyklės, taip pat 
informacijos, kurią investicinius 
produktus parduodantys asmenys turi 
pateikti investuotojams pagal [naujos 
redakcijos FPRD] ir [naujos redakcijos 
DTD], taisyklės ir vienodos šių 
dokumentų pateikimo mažmeniniams 
investuotojams taisyklės.

Or. en
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Pagrindimas

Investicinių produktų teikėjas, kaip apibrėžta šiame reglamente, yra asmuo, teikiantis 
investicinį produktą, arba asmuo, kuris iš esmės pakeičia esamo investicinio produkto rizikos 
ar išlaidų pobūdį. Atsakomybė už pagrindinės informacijos dokumentą turėtų būti aiškiai 
priskirta taip apibrėžtam produktų teikėjui.

Pakeitimas 166
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos vienodos 
taisyklės dėl pagrindinės informacijos 
dokumento, kurį turi parengti investicinių 
produktų teikėjai, formato ir turinio ir 
vienodos taisyklės dėl šio dokumento 
pateikimo mažmeniniams investuotojams.

Šiame reglamente nustatomos vienodos 
pagrindinės informacijos dokumento, kurį 
turi parengti investicinių produktų teikėjai, 
ir jo priedų, kuriuos turi parengti 
investicinių produktus parduodantys 
asmenys, formato ir turinio taisyklės ir 
vienodos šio dokumento pateikimo 
mažmeniniams investuotojams taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 167
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos vienodos 
taisyklės dėl pagrindinės informacijos 
dokumento, kurį turi parengti investicinių 
produktų teikėjai, formato ir turinio ir 
vienodos taisyklės dėl šio dokumento 
pateikimo mažmeniniams investuotojams.

Šiame reglamente nustatomos vienodos 
pagrindinės informacijos dokumento, kurį 
turi parengti investicinių produktų teikėjai, 
formato ir turinio taisyklės ir vienodos šio 
dokumento pateikimo mažmeniniams 
investuotojams taisyklės. Reikalavimas 
parengti pagrindinės informacijos 
dokumentą netaikomas tarpininkams, 
vykdantiems rinkodaros veiklą, 
platinantiems ar parduodantiems 
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investicinį produktą mažmeniniam 
investuotojui.

Or. en

Pagrindimas

Dėl reikalavimo, kad investicinį produktą parduodantis asmuo parengtų PID, kaip siūlo 
pranešėjas, supainiojama kompetencija ir dubliuojamas reglamentavimas, kadangi šie 
tarpininkai reguliuojami pagal FPRD ir DTD.

Pakeitimas 168
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos vienodos 
taisyklės dėl pagrindinės informacijos 
dokumento, kurį turi parengti investicinių 
produktų teikėjai, formato ir turinio ir 
vienodos taisyklės dėl šio dokumento 
pateikimo mažmeniniams investuotojams.

Šiame reglamente nustatomos vienodos 
taisyklės dėl pagrindinės informacijos 
dokumento, kurį turi parengti investicinių 
produktų teikėjai, formato ir turinio ir 
vienodos taisyklės dėl šio dokumento 
pateikimo mažmeniniams investuotojams. 
Jei esama kito ES teisės akto, kuriuo 
reglamentuojami konkretūs investicinių 
produktų platinimo aspektai, to teisės akto 
nuostatos yra viršesnės už šio reglamento 
taisykles.

Or. de

Pakeitimas 169
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas investicinių 
produktų teikimui ir pardavimui.

Šis reglamentas taikomas mažmeninių 
investicinių produktų paketų teikimui ir 
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pardavimui.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti naudinga nustatyti reikalavimą dėl PID kitų tipų investiciniams produktams, tačiau 
būtų neišmintinga išplėsti šio reglamento taikymo sritį. Turėtų būti atlikta visapusiška ir 
kruopšti peržiūrą siekiant suprasti, ar tai tinkama. Dabartinės formos PID reglamentas 
netinka kitiems investiciniams produktams.

Pakeitimas 170
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šis reglamentas taikomas investicinių 
produktų teikimui ir pardavimui.

Šis reglamentas taikomas MIPP teikimui ir 
pardavimui.

Or. en

Pakeitimas 171
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jis netaikomas šiems produktams: Išbraukta.
a) draudimo produktams, pagal kuriuos 
nesiūloma išperkamoji suma arba kai ta 
išperkamoji suma visiškai arba iš dalies 
nepriklauso tiesiogiai arba netiesiogiai 
nuo rinkos svyravimo;
b) indėliams, kurių grąžos norma 
nustatoma pagal palūkanų normą;
c) vertybiniams popieriams, nurodytiems 
Direktyvos 2003/71/EB 1 straipsnio 2 
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dalies b–g, i ir j punktuose;
d) kitiems vertybiniams popieriams, kurie 
neapima išvestinės finansinės priemonės;
e) profesinių pensijų sistemoms, kurioms 
taikoma Direktyva 2003/41/EB arba 
Direktyva 2009/138/EB; ir
f) pensijų produktams, su kuriais 
susijusių finansinių darbdavio mokamų 
įmokų reikalaujama nacionalinės teisės 
aktais, kai darbuotojas negali pasirinkti 
pensijų produkto teikėjo.

Or. de

Pakeitimas 172
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) tiesiogiai turimam ir į investicinių 
produktų paketus neįeinančiam turtui, 
įskaitant bendrovių akcijas ir valstybės 
obligacijas;

Or. en

Pakeitimas 173
Ildikó Gáll-Pelcz

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;

a) gyvybės draudimo produktams, kai 
draudėjas neprisiima investicijų rizikos;
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Or. en

Pagrindimas

Vis dar nepagrįsta, kodėl į taikymo sritį įeina tradicinio mišriojo gyvybės draudimo sutartys, 
iš kurių gaunama papildomų investicinių pajamų. Tokio tipo draudimo sutarties atveju 
draudėjas neprisiima jokios rizikos: tik papildomos investicinės pajamos gali kisti 
atsižvelgiant į investicijos veiklos rezultatus. Papildomos investicinės pajamos yra tik 
papildoma priemoka, tai ne esminė draudimo sutarties dalis, ji nedidelė, palyginti su išmoka 
ir apdrausta suma. Draudėjas šiuo atveju negali būti laikomas mažmeninių investuotoju. Šis 
požiūris atitinka Direktyvą „Mokumas II“.

Pakeitimas 174
Sari Essayah

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;

a) gyvybės draudimo produktams, kurių 
pelnu dalijamasi ar nesidalijama, jei 
draudėjas neprisiima investicijų rizikos, ir 
kuriems taikoma Direktyvos 2002/83/EB I 
priedo I antraštinė dalis ir 
Direktyvos 2009/138/EB II priedo I 
antraštinė dalis;

Or. en

Pakeitimas 175
Syed Kamall

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;

a) gyvybės draudimo produktams, kurių 
pelnu dalijamasi ar nesidalijama, jei 
draudėjas neprisiima investicijų rizikos, ir 
kuriems taikoma Direktyvos 2002/83/EB I 
priedo I antraštinė dalis ir 
Direktyvos 2009/138/EB II priedo I 
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antraštinė dalis;

Or. en

Pakeitimas 176
Alfredo Pallone

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;

a) gyvybės draudimo produktams, kurių 
pelnu dalijamasi ar nesidalijama, jei 
draudėjas neprisiima investicijų rizikos, ir 
kuriems taikoma Direktyvos 2002/83/EB I 
priedo I antraštinė dalis ir 
Direktyvos 2009/138/EB II priedo I 
antraštinė dalis

Or. en

Pakeitimas 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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;

a) draudimo produktams, kai išmokos 
nepriklauso nuo pagrindinės investicijos 
verčių svyravimo;

Or. en

Pakeitimas 178
Sirpa Pietikäinen
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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;

b) indėliams, kurie nėra struktūrizuotieji 
indėliai, kaip apibrėžta [FPRD] 4 
straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 179
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) indėliams, kurie nėra struktūrizuotieji 
indėliai, kaip apibrėžta (FPRD) 4 
straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento tikslas – užtikrinti, kad mažmeniniai investuotojai galėtų suprasti ir palyginti 
pagrindinius mažmeninių investicinių produktų paketų, kurie pasižymi sudėtingumu, 
požymius. Paprasti banko indėliai ir taupomosios sąskaitos nėra tokie sudėtingi, todėl 
paprasti taupymo produktai neturėtų įeiti į reglamento taikymo sritį. Tačiau dėl savo 
sudėtingumo struktūrizuotieji indėliai turėtų būti įtraukti į reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) indėliams, kurie nėra struktūrizuotieji 
indėliai, kaip apibrėžta [FPRD II] 4 
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straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Taip siekiama užtikrinti, kad struktūrizuotųjų indėlių klausimu reglamento taikymo sritis 
atitiktų naujos FPRD tvarkos taikymo sritį.

Pakeitimas 181
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) indėliams, kurių grąžos norma 
nustatoma pagal palūkanų normą; tačiau 
išvardijamos visos indėlių užtikrinimo 
sistemos, taikomos indėliui, ir, jei 
taikoma, konkrečiai nurodoma, nuo 
kokios rizikos draudžiama pagal sistemas;

Or. en

Pakeitimas 182
Olle Schmidt

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. en
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Pagrindimas

Kadangi ne visiškai aišku, apie ką kalbama d punkte, jis turėtų būti ištrintas.

Pakeitimas 183
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) kitiems vertybiniams popieriams, kurie 
neapima išvestinės finansinės priemonės, 
išskyrus bendrovių obligacijas ir 
specialiosios paskirties įmonių (SPĮ) 
išleistas priemones;

Or. en

Pagrindimas

Produktų paketai neturėtų būti per neapsižiūrėjimą propaguojami labiau nei paprasti 
produktai, kuriais finansuojama realioji ekonomika. Siekiant užtikrinti, kad turto valdytojai 
neapeidinėtų reglamento parduodami kontroliuojančiosios bendrovės, o ne tikrojo produktų 
teikėjo produktus, SPĮ turėtų įeiti į taikymo sritį.

Pakeitimas 184
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 185
Syed Kamall
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) vertybiniams popieriams, kurių grąžos 
norma nustatoma pagal palūkanų normą 
ir kurie turimi tiesiogiai;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu suderinti MIPP apibrėžtį su 3 lygio darbo grupės, kuri apima EBPIK, CESR ir 
EDPPPIK atstovus, pasiūlytomis gairėmis. Remiantis ekspertų agentūrų nustatyta 
apibrėžtimi, paprastos obligacijos nelaikomos sudėtingomis ir neturėtų būti priskiriamos prie 
MIPP.

Pakeitimas 186
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) akcijoms;

Or. en

Pakeitimas 187
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) vertybiniams popieriams, kurių 
vieneto nominalas lygus mažiausiai 
100 000 EUR;
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Or. en

Pakeitimas 188
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) vertybiniams popieriams, kurių grąžos 
norma nustatoma pagal palūkanų normą 
ir kurie turimi tiesiogiai;

Or. en

Pakeitimas 189
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 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

Visų pirma MVĮ atveju, kai bendrovė renka pensijų produktą savo darbuotojams, turėtų būti 
pateikiamas PID, nes šiuos sprendimus dažnai priima asmenys, kurių finansinis raštingumas 
toks pats, kaip eilinių vartotojų. Šis pakeitimas grindžiamas FW (Vokietija) pasiūlymu.

Pakeitimas 190
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pensijų produktams, su kuriais susijusių 
finansinių darbdavio mokamų įmokų 
reikalaujama nacionalinės teisės aktais, 
kai darbuotojas negali pasirinkti pensijų 
produkto teikėjo.

f) pensijų produktams, tenkinantiems šias 
abi sąlygas:

– kuriems netaikoma Direktyva 
2009/138/EB arba Direktyva 2003/41/EB 
ir 
– su kuriais susijęs skiriamų pensijų dydis 
faktiškai yra darbdavio pažadas ar 
pasiūlymas darbuotojui.
Pensijų produktų, kuriems netaikoma 
Direktyva 2009/138/EB arba 
Direktyva 2003/41/EB ar šis reglamentas, 
atveju valstybės narės nustato atitinkamus 
informacijos atskleidimo reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių esama skirtingų tipų pensijų susitarimų, kurie nepriklauso nei 
įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, nei privačių įstaigų kompetencijai. Kai 
kurioms iš šių sistemų pagal Komisijos pasiūlymo 2 straipsnio f punktą būtų taikoma išimtis, 
t. y. taikomi ES lygmens informacijos atskleidimo reikalavimai, tačiau kitoms panašioms 
sistemoms išimtis nebūtų taikoma, nes pagal nacionalinę teisę iš darbdavio nereikalaujama 
mokėti įmokų. Tai svarbu, kad nebūtų nenuoseklumo Europos Sąjungos lygmeniu.

Pakeitimas 191
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pensijų produktams, su kuriais susijusių 
finansinių darbdavio mokamų įmokų 
reikalaujama nacionalinės teisės aktais, kai 
darbuotojas negali pasirinkti pensijų 
produkto teikėjo.

f) visiems pensijų produktams, kaip 
apibrėžta 4 straipsnio d punkte, ir pensijų 
produktams, su kuriais susijusių finansinių 
darbdavio mokamų įmokų reikalaujama 
nacionalinės teisės aktais, kai darbuotojas 
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pasirenka atitinkamą pensijų produkto 
teikėją, ir 

Or. en

Pagrindimas

Nėra vienos pensijų produktų apibrėžties, kuri būtų pripažįstama visose ES valstybėse narėse. 
Atsižvelgiant į tai, kad Komisija atlieka išsamius valstybių narių pensijų sistemų tyrimus, 
nebūtų tinkama užbėgti šiam darbui už akių nustatant reikalavimus, kuriais būtų daroma 
užuomina, kad tokia apibrėžtis jau taikoma.

Pakeitimas 192
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pensijų produktams, su kuriais susijusių 
finansinių darbdavio mokamų įmokų 
reikalaujama nacionalinės teisės aktais, kai 
darbuotojas negali pasirinkti pensijų 
produkto teikėjo.

f) profesinių pensijų sistemoms ir 
atskiriems pensijų produktams, su kuriais 
susijusių finansinių darbdavio mokamų 
įmokų reikalaujama nacionalinės teisės 
aktais, kai darbdavys ir darbuotojas negali 
pasirinkti pensijų produkto teikėjo.

Or. en

Pagrindimas

Visų pirma MVĮ atveju, kai bendrovė renka pensijų produktą savo darbuotojams, turėtų būti 
pateikiamas PID, nes šiuos sprendimus dažnai priima asmenys, kurių finansinis raštingumas 
toks pats, kaip eilinių vartotojų. Šis pakeitimas grindžiamas FW (Vokietija) pasiūlymu.

Pakeitimas 193
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pensijų produktams, su kuriais susijusių 
finansinių darbdavio mokamų įmokų 
reikalaujama nacionalinės teisės aktais, 
kai darbuotojas negali pasirinkti pensijų 
produkto teikėjo.

f) oficialiai pripažintiems pensijų 
produktams ir socialinės apsaugos 
sistemoms, kuriems taikoma nacionalinė 
ar Sąjungos teisė.

Or. en

Pakeitimas 194
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pensijų produktams, su kuriais susijusių 
finansinių darbdavio mokamų įmokų 
reikalaujama nacionalinės teisės aktais, 
kai darbuotojas negali pasirinkti pensijų 
produkto teikėjo.

f) visiems pensijų produktams, kaip 
apibrėžta 4 straipsnio d punkte.

Or. en

Pakeitimas 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pensijų produktams, su kuriais susijusių 
finansinių darbdavio mokamų įmokų 
reikalaujama nacionalinės teisės aktais, 
kai darbuotojas negali pasirinkti pensijų 
produkto teikėjo.

f) pensijų produktams, su kuriais susiję 
finansiniai susitarimai nepatenka į 
Direktyvos 2003/41/EB ar 
Direktyvos 2009/138/EB taikymo sritį ir 
su kuriais susijęs skiriamų pensijų dydis 
iš tikrųjų yra darbdavio pažadas ar 
pasiūlymas darbuotojui. Pensijų 
produktų, kuriems netaikoma 
Direktyva 2003/41/EB arba 
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Direktyva 2009/138/EB ar šis 
reglamentas, atveju, valstybės narės 
nustato atitinkamus informacijos 
atskleidimo reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių esama skirtingų tipų pensijų susitarimų, kurie nepriklauso nei 
įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, nei privačių įstaigų kompetencijai. Kai 
kurioms iš šių sistemų pagal Komisijos pasiūlymo 2 straipsnio f punktą būtų taikoma išimtis, 
t. y. taikomi ES lygmens informacijos atskleidimo reikalavimai, tačiau kitoms panašioms 
sistemoms išimtis nebūtų taikoma, nes pagal nacionalinę teisę iš darbdavio nereikalaujama 
mokėti įmokų. Tai svarbu, kad nebūtų nenuoseklumo Europos Sąjungos lygmeniu.

Pakeitimas 196
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) oficialiai pripažintiems pensijų 
produktams ir socialinės apsaugos 
sistemoms, kuriems taikoma nacionalinė 
ar Sąjungos teisė;

Or. en

Pakeitimas 197
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) oficialiai pripažintiems pensijų 
produktams ir socialinės apsaugos 
sistemoms, kuriems taikoma nacionalinė 
ar Europos Sąjungos teisė;
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Or. en

Pakeitimas 198
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) oficialiai pripažintiems pensijų 
produktams ir socialinės apsaugos 
sistemoms, kaip apibrėžta pagal 
nacionalinę ar Sąjungos teisę;

Or. en

Pagrindimas

Nėra vienos pensijų produktų apibrėžties, kuri būtų pripažįstama visose ES valstybėse narėse. 
Atsižvelgiant į tai, kad Komisija atlieka išsamius valstybių narių pensijų sistemų tyrimus, 
nebūtų tinkama užbėgti šiam darbui už akių nustatant reikalavimus, kuriais būtų daroma 
užuomina, kad tokia apibrėžtis jau taikoma.

Pakeitimas 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) oficialiai pripažintoms socialinės 
apsaugos sistemoms, kurioms taikoma 
nacionalinė ar Sąjungos teisė.

Or. en

Pakeitimas 200
Sharon Bowles
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) valstybės skolos obligacijoms;

Or. en

Pakeitimas 201
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) taupomosioms knygelėms ir 
sąskaitoms. Šių produktų platintojai 
užtikrina, kad informacija apie produkto 
reguliuotoją būtų gerai matoma pateiktoje 
informacijoje; 

Or. en

Pakeitimas 202
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai investicinių produktų teikėjams, 
kuriems taikomas šis reglamentas, taip 
pat yra taikoma Direktyva 2003/71/EB, 
tuomet taikomas ir šis reglamentas, ir 
Direktyva 2003/71/EB.

1. Pagal šiame reglamente nustatytus 
reikalavimus parengtas pagrindinės 
informacijos dokumentas laikomas 
atitinkančiu Reglamento (EB) 
Nr. 809/2004 su pakeitimais, padarytais 
Reglamentu (EB) Nr. 486/2012, 24 
straipsnio 3 dalyje ir 
Direktyvos 2010/73/EB su pakeitimais, 
padarytais Direktyva 2010/37/EB, 17 
straipsnio 1 dalyje, 18 ir 19 straipsniuose 
nustatytus reikalavimus.
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Or. en

Pakeitimas 203
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai investicinių produktų teikėjams, 
kuriems taikomas šis reglamentas, taip pat 
yra taikoma Direktyva 2003/71/EB, 
tuomet taikomas ir šis reglamentas, ir 
Direktyva 2003/71/EB.

1. Pagrindinės informacijos dokumente 
pateikiama informacija atitinka šio 
reglamento reikalavimus ir 
kompetentingos institucijos laiko ją 
tinkama informacija apie riziką ir 
išlaidas, ji taip pat laikoma atitinkančia 
Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 2 
dalyje nustatytus reikalavimus, susijusius 
su pagrindinės informacijos turiniu, kaip 
nurodyta tos direktyvos 2 straipsnio 1 
dalies s punkto ii ir iii papunkčiuose.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti ir MIPP pagrindinės informacijos dokumentą, ir konkrečios emisijos 
santrauką pagal Prospekto direktyvą, kai mažmeniniams vartotojams siūlomi vertybiniai 
popieriai, neatitinka MIPP iniciatyvos tikslo. Investuotojams būtų sunku susigaudyti, jei 
gautų dvi santraukas.

Pakeitimas 204
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai investicinių produktų teikėjams, 
kuriems taikomas šis reglamentas, taip pat 
yra taikoma Direktyva 2003/71/EB, tuomet 
taikomas ir šis reglamentas, ir Direktyva 

1. Kai MIPP teikėjams, kuriems taikomas 
šis reglamentas, taip pat yra taikoma 
Direktyva 2003/71/EB, tuomet yra 
taikomas ir šis reglamentas, ir Direktyva 
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2003/71/EB. 2003/71/EB.

Or. en

Pakeitimas 205
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai investicinių produktų teikėjams, 
kuriems taikomas šis reglamentas, taip pat 
yra taikoma Direktyva 2003/71/EB, tuomet 
taikomas ir šis reglamentas, ir Direktyva 
2003/71/EB.

1. Kai investicinių produktų teikėjams, 
kuriems taikomas šis reglamentas, taip pat 
yra taikoma Direktyva 2003/71/EB, 
išskyrus jos 4 straipsnio 2 dalies v punktą, 
tuomet taikomas ir šis reglamentas, ir 
Direktyva 2003/71/EB.

Or. en

Pakeitimas 206
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai investicinių produktų teikėjams, 
kuriems taikomas šis reglamentas, taip pat 
yra taikoma Direktyva 2009/138/EB, 
tuomet taikomas ir šis reglamentas, ir 
Direktyva 2009/138/EB.

2. Kompetentingos institucijos laiko 
pagrindinės informacijos dokumente 
pateikiamą informaciją tinkama 
informacija apie sutarties riziką, kurią 
prisiima draudėjas, ji taip pat laikoma 
tenkinančia Direktyvos 2009/138/EB 185 
straipsnio 4 dalyje nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti ir MIPP pagrindinės informacijos dokumentą, ir konkrečios emisijos 
santrauką pagal Prospekto direktyvą, kai mažmeniniams vartotojams siūlomi vertybiniai 
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popieriai, iš principo neatitinka užsibrėžto MIPP iniciatyvos tikslo. Investuotojams būtų 
sunku susigaudyti, jei gautų dvi santraukas; tai prieštarauja tikslui suderinti reguliavimą, taip 
sudaromos nevienodos sąlygos turint mintyje MIPP vertybinius popierius, kuriems taikoma 
Prospekto direktyva, ir kitus MIPP.

Pakeitimas 207
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai investicinių produktų teikėjams, 
kuriems taikomas šis reglamentas, taip pat 
yra taikoma Direktyva 2009/138/EB, 
tuomet taikomas ir šis reglamentas, ir 
Direktyva 2009/138/EB.

2. Kai MIPP teikėjams, kuriems taikomas 
šis reglamentas, taip pat taikomi 
informacijos teikimo draudėjui 
reikalavimai pagal Direktyvą 
2009/138/EB, šie reikalavimai, jei jie 
lygiaverčiai, tenkinami atskleidžiant 
informaciją pagal šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 208
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai investicinių produktų teikėjams, 
kuriems taikomas šis reglamentas, taip pat 
yra taikoma Direktyva 2009/138/EB, 
tuomet taikomas ir šis reglamentas, ir 
Direktyva 2009/138/EB.

2. Kai investicinių produktų teikėjams, 
kuriems taikomas šis reglamentas, taip pat 
yra taikoma Direktyva 2009/138/EB, 
tuomet taikomas ir šis reglamentas, ir 
Direktyva 2009/138/EB. Pagrindinės 
informacijos dokumente pateikta 
informacija laikoma atitinkančia 
specifinės informacijos reikalavimus, kaip 
nustatyta Direktyvos 2009/138/EB 185 
straipsnio 4 dalyje.

Or. en
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Pakeitimas 209
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai investicinių produktų teikėjams, 
kuriems taikomas šis reglamentas, taip 
pat yra taikoma Direktyva 2009/138/EB, 
tuomet taikomas ir šis reglamentas, ir 
Direktyva 2009/138/EB.

2. Pagal šiame reglamente nustatytus 
reikalavimus parengtas pagrindinės 
informacijos dokumentas laikomas 
atitinkančiu Direktyvos 2009/138/EB 185 
straipsnio 4 dalyje nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 210
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisijai pagal 23 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį 
aktą, kuriuo nustatomi tolesni 
reikalavimai siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinės informacijos dokumento 
turinys ir susijusios taisyklės sudarytų 
sąlygas įvykdyti minėtuosius 
įpareigojimus, nustatytus atitinkamai 
Direktyvoje 2003/71/EB ir Direktyvoje 
2009/138/EB.

Or. en

Pakeitimas 211
Saïd El Khadraoui
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 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 – produktas, 
kuriuo naudodamasis asmuo gali daryti 
finansines investicijas nepaisant teisinės 
formos ir nepaisant to, ar grąžintina suma 
yra nekintama ar kintama;

Or. en

Pakeitimas 212
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 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 – investicija, kai 
nepaisant investicijos teisinės formos 
investuotojui grąžintina suma priklauso 
nuo referencinių verčių svyravimo arba 
vienos ar daugiau rūšių turto veiklos 
rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicinis produktas – investicija, kai 
nepaisant investicijos teisinės formos 
investuotojui grąžintina suma priklauso 

a) mažmeninių investicinių produktų 
paketas arba MIPP – investicija, kai 
nepaisant investicijos teisinės formos 
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nuo referencinių verčių svyravimo arba 
vienos ar daugiau rūšių turto, kurio 
investuotojas tiesiogiai neįsigyja, veiklos 
rezultatų;

investuotojui grąžintina suma gali svyruoti 
priklausomai nuo referencinių verčių 
poveikio arba vienos ar daugiau rūšių turto, 
kurio investuotojas tiesiogiai neįsigyja, 
veiklos rezultatų;

Or. en

Pagrindimas

Nedideliais pakeitimais siekiama patikslinti apibrėžtį.

Pakeitimas 214
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 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) mažmeninių investicinių produktų 
paketas – 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;

Or. en

Pakeitimas 215
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 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 

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

rezultatų;

Or. de

Pakeitimas 216
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 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 – investicija, kai 
nepaisant investicijos teisinės formos 
investuotojui mokėtina suma priklauso nuo 
referencinių verčių, išskyrus palūkanų 
normą, svyravimo arba vienos ar daugiau 
rūšių turto, kurio investuotojas tiesiogiai 
neįsigyja, veiklos rezultatų keičiant jos 
rizikos ir grąžos pobūdį arba išlaidas, 
susijusias su investicija į investicinį 
produktą;

Or. en

Pakeitimas 217
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 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, kai nepaisant jo teisinės formos 
investicija ir investuotojui grąžintina suma 
priklauso nuo referencinių verčių 
svyravimo arba vienos ar daugiau rūšių 
turto, kurio investuotojas tiesiogiai 
neįsigyja, veiklos rezultatų. Jei tokio 
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investicinio produkto pozicija įgyjama 
valdant specialiosios paskirties įmonių 
arba kontroliuojančiųjų bendrovių akcijas 
arba vienetus, tokios akcijos arba vienetai 
laikomi šioje apibrėžtyje nurodytais 
investiciniais produktais;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pagal Komisijos pasiūlymą investuotojo tiesiogiai valdomoms akcijoms šis 
reglamentas netaikomas, būtina užtikrinti, kad investicinių produktų teikėjai neišvengtų 
įpareigojimo mažmeniniams investuotojams pateikti PIID susistemindami savo produktų 
paketus naudojantis specialiosios paskirties įmonėmis arba kontroliuojančiosiomis 
bendrovėmis. Todėl, siekiant užkirsti kelią apgavystėms ir spragoms, reikėtų taikyti 
skaidrumo principą. Šis pakeitimas grindžiamas Prancūzijos reguliavimo institucijų 
pasiūlymu.

Pakeitimas 218
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicinių produktų teikėjas yra: b) mažmeninių investicinių produktų 
paketų teikėjas yra:

Or. en

Pakeitimas 219
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) vertybinio popieriaus emitentas, kai 
investicinį produktą sudaro tik 
perleidžiamas vertybinis popierius, kuris 
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siūlomas visuomenei ar kuriuo leidžiama 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje pagal 
Direktyvos 2003/71/EB nuostatas ir kurį 
tiesiogiai valdo investuotojai;

Or. en

Pakeitimas 220
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) perleidžiamų vertybinių popierių, 
kurie siūlomi visuomenei ar kuriais 
leidžiama prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje pagal Direktyvos 2003/71/EB 
nuostatas ir kuriuos tiesiogiai valdo 
investuotojai, emitentas;

Or. en

Pagrindimas

Šio reglamento taikymo sritis turėtų apimti investuotojų valdomus perleidžiamus vertybinius 
popierius su sąlyga, kad jie įgyti pirminėje rinkoje. Atsižvelgiant į tai reikėtų pakoreguoti 
„investicinių produktų teikėjo“ apibrėžtį.

Pakeitimas 221
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) mažmeniniai klientai, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 
dalies 12 punkte;

i) mažmeniniai klientai, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 
dalies 12 punkte, kai investicinis 
produktas yra finansinė priemonė, kaip 
apibrėžta tos direktyvos I priedo C 
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skirsnyje;

Or. en

Pakeitimas 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) klientai, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2002/92/EB;

ii) klientai, kurie nėra profesionalūs 
klientai, kaip apibrėžta [DTD I priede] 
[...];

Or. en

Pakeitimas 223
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) klientai, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2002/92/EB;

ii) klientai, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2002/92/EB, kai investicinis produktas yra 
draudimo liudijimas, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2009/138/EB;

Or. en

Pakeitimas 224
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 225
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) reikalavimus atitinkantis turtas − 
patvirtintas turtas, kaip apibrėžta 13a 
straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 226
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) paprastasis apsikeitimo sandoris − 
išvestinė finansinė priemonė, kai viena 
šalis − fiksuotųjų palūkanų mokėtojas − 
atlieka fiksuotus mokėjimus, o kita šalis − 
kintamųjų palūkanų mokėtojas − atlieka 
mokėjimus, kurių dydis priklauso nuo 
būsimų palūkanų normų dydžio. 
Palūkanų normų mokėjimai atliekami 
pagal sąlyginę sumą, pagrindine suma 
neapsikeičiama ir nėra jokių papildomų 
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savybių;

Or. en

Pakeitimas 227
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) paprastasis išankstinis sandoris − 
sandoris, kai viena šalis iš anksto 
nustatyta kaina ir iš anksto nustatytą 
dieną ateityje parduoda, o kita įsigyja iš 
anksto nustatytą pagrindinio turto kiekį 
be papildomų savybių;

Or. en

Pakeitimas 228
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos f d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fd) paprastasis pasirinkimo sandoris − 
pati paprasčiausia pasirinkimo sandorio 
rūšis, kai galiojimo pabaigos data 
paprasta, o vykdymo kaina neturi jokių 
papildomų savybių;

Or. en

Pakeitimas 229
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos f e punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fe) paprastasis barjerinis pasirinkimo 
sandoris − pasirinkimo sandoris, kurį 
galima vykdyti, tik jei (i) pagrindinio turto 
kaina nepasiekė arba neviršijo iš anksto 
nustatyto dydžio arba (ii) jei pagrindinio 
turto kaina pasiekė arba viršijo iš anksto 
nustatytą dydį;

Or. en

Pakeitimas 230
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos f f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ff) dvigubas pasirinkimo sandoris − 
finansinė sutartis, kurioje numatyta iš 
anksto nustatyta išmokama suma, 
priklausanti nuo tam tikrų konkrečių 
susiklosčiusių sąlygų, kuri kitokiu atveju 
yra nulinė;

Or. en

Pakeitimas 231
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos f g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fg) vidutinės normos pasirinkimo sandoris 
− pasirinkimo sandoris, kai vykdymo 
kaina nustatoma kaip vidutinė 
pagrindinio turto kaina per iš anksto 
nustatytą laikotarpį;
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Or. en

Pakeitimas 232
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos f h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fh) vėlesnės pradžios pasirinkimo 
sandoris − paprastasis pasirinkimo 
sandoris, kurio vykdymo kaina bus 
nustatyta vėliau nei sandorio dieną;

Or. en

Pakeitimas 233
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos f i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fi) pasirinkimo sandoris su atidėtuoju 
atsiskaitymu − paprastasis pasirinkimo 
sandoris, kurio atsiskaitymo data − 2 
darbo dienos po sandorio galiojimo 
pabaigos datos;

Or. en

Pakeitimas 234
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos f j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fj) nuo raidos priklausoma grąža − 



PE504.397v02-00 112/173 AM\927693LT.doc

LT

investicinio produkto grąža, kuri susijusi 
ne tik su pagrindinio turto verte suėjus 
terminui, bet ir su jo vertėmis, 
nustatytomis keletą kartų per investicinio 
produkto gyvavimo laikotarpį; 

Or. en

Pakeitimas 235
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

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 kartu 
su prospektu ir jį paskelbia savo interneto 
svetainėje prieš produktą platinant rinkoje 
ir parduodant mažmeniniams 
investuotojams. Prireikus pagrindinės 
informacijos dokumentą baigia rengti 
platintojas.

Or. en

Pakeitimas 236
Markus Ferber

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 

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiama patikslinimo. Investicinių produktų teikėjo interneto svetainė yra ta vieta, kurioje 
galimas mažmeninis investuotojas ieško pagrindinės informacijos dokumento, taigi pastarasis 
joje ir turi būti paskelbtas.

Pakeitimas 237
Thomas Händel

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 ir 
priede nurodytą pavyzdį parengia 
kiekvieno teikiamo produkto pagrindinės 
informacijos dokumentą ir jį paskelbia 
pasirinktoje interneto svetainėje ir 
pagrindinėje interneto svetainėje, kurią 
turi sukurti ECB ir atitinkama priežiūros 
institucija prieš produktą parduodant 
mažmeniniams investuotojams.

Or. de

Pakeitimas 238
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinių produktų teikėjas pagal šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus 
parengia kiekvieno teikiamo produkto 

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

pagrindinės informacijos dokumentą ir jį 
paskelbia pasirinktoje interneto svetainėje 
prieš produktą parduodant mažmeniniams 
investuotojams. Investicinių produktų 
teikėjas atsakingas už šio pagrindinės 
informacijos dokumento turinį. 
Parduodantis asmuo gali būti atsakingas 
už šios informacijos perdavimą 
mažmeniniam investuotojui. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti teisinį tikrumą, reikėtų pabrėžti, kad pagrindinės informacijos dokumentą 
rengia tik viena šalis: investicinių produktų teikėjas. Investicinių produktų teikėjai atsakingi 
už jų parengtų pagrindinės informacijos dokumentų turinį. Investicinių produktų teikėjai 
sudaro galimybes pasinaudoti pagrindinės informacijos dokumentu produktą parduodantiems 
asmenims, kad pastarieji galėtų pateikti jį mažmeniniam investuotojui.

Pakeitimas 239
Marianne Thyssen

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 pasirinktoje interneto svetainėje 
prieš produktą parduodant mažmeniniams 
investuotojams. Investicinių produktų 
teikėjas visada atsakingas už šio 
pagrindinės informacijos dokumento 
turinį.

Or. nl

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad tik investicinių produktų teikėjas yra atsakingas už PID parengimą ir jo 
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turinio tikslumą.

Pakeitimas 240
Wolf Klinz

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 pasirinktoje interneto svetainėje 
prieš produktą parduodant mažmeniniams 
investuotojams.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kai 
negalima greitai pasinaudoti pagrindinės 
informacijos dokumentu, mažmeninis 
investuotojas vis tiek gali investuoti į tokį 
produktą, jeigu tik pardavimas vyksta 
mažmeninio investuotojo iniciatyva, 
mažmeninis investuotojas aiškiai su tuo 
sutinka ir investicinį produktą 
parduodantis tarpininkas konsultuoja 
mažmeninį investuotoją pagal 
Direktyvą 2004/39/EB ar 
Direktyvą 2002/92/EB.

Or. en

Pakeitimas 241
Pervenche Berès

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 

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

paskelbia pagrindinės informacijos 
dokumentą savo interneto svetainėje prieš 
produktą parduodant mažmeniniams 
investuotojams. Atitinkamais atvejais 
pagrindinės informacijos dokumentas 
užbaigiamas investicinio produkto 
pardavėjo parengtu priedu.

Or. en

Pakeitimas 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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.

MIPP teikėjas pagal šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus parengia kiekvieno 
teikiamo produkto pagrindinės 
informacijos dokumentą ir paskelbia 
pagrindinės informacijos dokumentą savo 
interneto svetainėje prieš MIPP 
parduodant mažmeniniams investuotojams. 
Pagrindinės informacijos dokumentas 
papildomas MIPP parduodančiam 
asmeniui pateikus paslaugų dokumentus, 
kuriuose nurodomos mažmeniniam 
investuotojui teikiamos paslaugos.

Or. en

Pagrindimas

Pritariama P. Bereso pateiktam 21 pakeitimui, išskyrus paskutinį sakinį. Investicinius 
produktus parduodantys asmenys neturi patikimos informacijos apie produktą. Todėl jiems 
neturėtų būti leista užbaigti pagrindinės informacijos dokumentą. Be to, šiuo požiūriu 
pritariama atsakomybės sistemai, nes nekiltų jokių abejonių dėl atsakomybės. Visa 
informacija, kurios reikia norint priimti informacija pagrįstą sprendimą, ar investuoti į 
produktą, turėtų būti tuo pat metu pateikta mažmeniniam investuotojui.
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Pakeitimas 243
Elena Băsescu

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 pasirinktoje interneto svetainėje 
prieš produktą parduodant mažmeniniams 
investuotojams. Dokumentas parengiamas 
ir popierine forma.

Or. en

Pakeitimas 244
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Produkto patvirtinimo procesas

1. Prieš parengdamas pagrindinį 
informacijos dokumentą pagal 5 straipsnį, 
produktų teikėjas įvertina investicinio 
produkto suderinamumą su mažmeninių 
investuotojų interesais ir nustato 
dokumentais įformintą produkto 
patvirtinimo procesą.
2. Tokiu produkto patvirtinimo procesu 
turi būti užtikrinta, kad kiekvienas 
investicinis produktas atitiktų nustatytos 
tikslinės rinkos poreikius, ir užtikrinta, 
kad produktų teikėjas įvertino galimus 
pavojus, susijusius su nustatytos tikslinės 
rinkos poreikiais. Toks vertinimas turėtų 
apimti investicinio produkto testavimą 
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nepalankiausiomis sąlygomis.
3. Vykdant produkto patvirtinimo procesą 
užtikrinama, kad jau parduoti 
investiciniai produktai būtų nuolatos 
peržiūrimi siekiant užtikrinti, kad 
produktas ir toliau atitiktų nustatytos 
tikslinės rinkos interesus.
4. Produkto patvirtinimo procesas 
persvarstomas kas metai. Investicinių 
produktų teikėjas visada turi būti 
pasirengęs pateikti atitinkamai 
kompetentingai institucijai naujausią 
išsamų produkto patvirtinimo proceso 
apibūdinimą ir informaciją.

Or. en

Pakeitimas 245
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Produkto patvirtinimo procesas

1. Investicinių produktų teikėjas taiko 
tinkamas procedūras ir strategijas 
siekdamas užtikrinti, kad kuriant 
investicinį produktą būtų tinkamai 
atsižvelgta į mažmeninių investuotojų, 
klientų ir tokio investicinio produkto 
naudos gavėjų interesus ir kad finansinis 
produktas būtų akivaizdžiai sukurtas 
atsižvelgus į interesus.
2. Prieš pateikiant ar platinant rinkoje 
investicinius produktus ir finansines 
priemones, šie produktai ir priemonės turi 
būti patvirtinti vykdant produkto plėtojimo 
procesą. Visa atitinkama rizika kruopščiai 
įvertinama ir produktai bei priemonės 
pateikiami ar platinami tik, kai tai atitinka 
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tikslinių klientų grupių interesus.
3. Investicinių produktų teikėjas atlieka 
bandymus, kuriais nustato, kokių 
rezultatų duoda investicinis produktas 
kaip visuma ir kaip atskiri finansinio 
produkto elementai veikia skirtingomis 
sąlygomis. Tokiais bandymais reikėtų 
užtikrinti, kad finansinis produktas, turint 
mintyje produkto pobūdį, nekenktų 
tikslinės klientų grupės interesams.
4. Produktų plėtojimo proceso metu 
užtikrinama, kad esami produktai būtų 
nuolat persvarstomi siekiant užtikrinti, 
kad produktas toliau atitiktų nustatytos 
tikslinės rinkos poreikius. Produkto 
plėtojimo procesas persvarstomas kas 
metai. Investicinių produktų teikėjas 
visada gali savo kompetentingai 
institucijai pateikti atnaujintą ir išsamų 
produkto plėtojimo proceso pobūdžio ir 
duomenų aprašą.
5. Jei finansinis produktas kenkia 
tikslinės klientų grupės interesams, 
investicinių produktų teikėjas kiek galima 
greičiau pakoreguoja šį produktą arba 
nustoja siūlyti ar teikti šį finansinį 
produktą ir nebetiekia šio finansinio 
produkto rinkai.

Or. en

Pakeitimas 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pagrindinės informacijos dokumentas 
laikomas ikisutartine informacija. Jis yra 
tikslus, teisingas, aiškus ir neklaidinantis.

Or. en
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Pakeitimas 247
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pagrindinės informacijos dokumentas 
yra tikslus, teisingas, aiškus ir 
neklaidinantis. Pagrindinės informacijos 
dokumente neturi būti jokios rinkodaros 
medžiagos ar rekomendacijos investuoti.

Or. en

Pakeitimas 248
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagrindinės informacijos dokumentas 
yra savarankiškas dokumentas, aiškiai 
atskirtas nuo rinkodaros medžiagos.

2. Pagrindinės informacijos dokumentas 
yra savarankiškas dokumentas, aiškiai 
atskirtas nuo rinkodaros medžiagos ir jame 
nėra jokios rinkodaros medžiagos arba 
investavimo rekomendacijų.

Or. en

Pakeitimas 249
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagrindinės informacijos dokumentas 2. Pagrindinės informacijos dokumentas 
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yra savarankiškas dokumentas, aiškiai 
atskirtas nuo rinkodaros medžiagos.

yra savarankiškas dokumentas, aiškiai 
atskirtas nuo rinkodaros medžiagos, ir 
jame neturi būti jokios produkto 
reklamos.

Or. de

Pakeitimas 250
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagrindinės informacijos dokumentas 
yra savarankiškas dokumentas, aiškiai 
atskirtas nuo rinkodaros medžiagos.

2. Pagrindinės informacijos dokumentas 
yra savarankiškas dokumentas, aiškiai 
atskirtas nuo rinkodaros medžiagos. 
Leidžiama daryti nuorodas į kitus 
dokumentus. Informacija, į kurią daroma 
nuoroda, tik papildo informaciją, kurią 
pagal šį reglamentą reikalaujama įtraukti 
į pagrindinės informacijos dokumentą. 
Neleidžiama daryti nuorodų į bet kokią 
rinkodaros medžiagą.

Or. en

Pakeitimas 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagrindinės informacijos dokumentas 
yra savarankiškas dokumentas, aiškiai 
atskirtas nuo rinkodaros medžiagos.

2. Pagrindinės informacijos dokumentas 
yra savarankiškas, tačiau ne prastos 
kokybės dokumentas, aiškiai atskirtas nuo 
rinkodaros medžiagos. Jame nėra jokių 
rinkodaros pranešimų arba 
rekomendacijų investuoti.

Or. en
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Pakeitimas 252
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagrindinės informacijos dokumente 
neturi būti jokios rinkodaros medžiagos ar 
rekomendacijos investuoti.

Or. en

Pakeitimas 253
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal 8 straipsnio 2 dalį reikalaujama 
informacija apie MIPP, kuriuose 
pavieniams investuotojams siūlomi 
skirtingi trukmės variantai, konkrečios 
išmokos ar skirtingos mokėjimo galimybės 
arba įvairios pagrindinio fondo 
pasirinkimo galimybės, arba apie MIPP, 
kurių specifinė informacija gali varijuoti 
dėl pavienio mažmeninio kliento 
asmeninių savybių ar pasirinkimo, gali 
būti parengta kaip santrauka arba kaip 
orientaciniai duomenys, pvz., nurodant 
visas vertes. Tokiais atvejais PID turėtų 
būti aiškiai nurodyti tie papildomi 
dokumentai, kuriuose mažmeniniai 
klientai turės ieškoti informacijos, 
atitinkančios jų asmenines aplinkybes.

Or. en
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Pagrindimas

Daugeliu atvejų PID vartotojams nebus pateikta pakankamai informacijos, kad jie galėtų 
priimti sprendimo dėl investavimo. Taip ypač yra, kai tokie veiksniai, kaip amžius ar 
investuota suma daro poveikį mokesčiams už produktą. Todėl manome, jog itin svarbu, kad 
būtų įmanoma PID nurodyti kitus dokumentus, ir pasiūlėme pakeisti šį straipsnį ir jį 
atitinkančią 12 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai MIPP mažmeniniams 
investuotojams siūlomos galimybės 
pasirinkti investicijos trukmę, išmokų ar 
mokėjimų sumas ar siūloma rinktis iš 
kelių pagrindinių investicijų arba kai 
MIPP informacija gali varijuoti ir 
priklauso nuo su pavieniu mažmeniniu 
klientu susijusių veiksnių, pagal 8 
straipsnio 2 dalį reikalaujama informacija 
gali būti pateikta bendrais bruožais arba 
pateikiant pavyzdžius. Esant tokiai 
padėčiai pagrindinės informacijos 
dokumente turėtų būti aiškiai nurodyta, 
kuriuose dokumentuose bus pateikta 
specifinė informacija.

Or. en

Pagrindimas

Net kai PID reikalaujama pateikti asmeniniams poreikiams pritaikytą informaciją, ji turėtų 
būti pateikta bendrais pavyzdžiais, kad vartotojas galėtų ja remdamasis nuspręsti, ar jis nori 
ieškoti papildomos informacijos.

Pakeitimas 255
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Kai investicinis produktas 
mažmeniniams investuotojams duoda 
galimybę pasirinkti investicijos trukmę, 
konkrečias išmokų ar mokėjimų sumas ar 
galimybę rinktis iš kelių pagrindinių 
investicijų arba kai pagrindinė 
informacija apie šį produktą gali varijuoti 
ir kitaip priklauso nuo su pavieniu 
mažmeniniu klientu susijusių veiksnių, 
pagal 8 straipsnio 2 dalį reikalaujama 
informacija gali būti pateikta bendrais 
bruožais arba pateikiant tipiškus 
pavyzdžius. Tokiu atveju pagrindinės 
informacijos dokumente turėtų būti 
aiškiai nurodyta, kuriame dokumente 
pateikta konkretesnė informacija.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų galima priimti informacija pagrįstą sprendimą, daugelis MIPP turės būti pritaikyti 
pavieniams investuotojams. Vis dėlto svarbu, kad investuotojai, prieš nuspręsdami ieškoti 
papildomos informacijos, galėtų gerai palyginti produktus. Pavyzdžiui, jie gali ieškoti 
informacijos apie vidutinius mokesčius už atitinkamą investuojamą sumą, apie trukmę ir 
galimus pasirinkti fondus arba apie tipiško investuotojo mėnesines įmokas už atitinkamą 
gyvybės draudimo išmokos sumą.

Pakeitimas 256
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Pagrindinės informacijos dokumente 
aiškiai nurodoma, kur ir kaip gauti 
papildomos informacijos apie siūlomą 
investiciją, taip pat kur ir kaip galima 
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pageidaujant nemokamai ir bet kuriuo 
metu gauti prospektą ir kuria kalba tokia 
informacija pateikiama investuotojams.

Or. en

Pakeitimas 257
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagrindinės informacijos dokumentas 
parengiamas kaip trumpas dokumentas, 
kuriame:

3. Pagrindinės informacijos dokumentas 
parengiamas kaip trumpas dokumentas, 
kuris sudaro galimybę palyginti ir 
kuriame:

Or. en

Pakeitimas 258
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagrindinės informacijos dokumentas 
parengiamas kaip trumpas dokumentas, 
kuriame:

3. Pagrindinės informacijos dokumentas 
parengiamas kaip trumpas daugiausia 
dviejų DIN A4 formato puslapių 
dokumentas, kuriame:

Or. de

Pakeitimas 259
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagrindinės informacijos dokumentas 
parengiamas kaip trumpas dokumentas, 
kuriame:

3. Pagrindinės informacijos dokumentas 
parengiamas kaip trumpas, trumpai ir 
glaustai parašytas dokumentas, kuriame:

Or. en

Pakeitimas 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informacija aiškiai suformuluojama ir 
rašoma tokia kalba, kad mažmeniniam 
investuotojui būtų lengviau suprasti 
pateikiamą informaciją, visų pirma:

b) informacija aiškiai suformuluota ir 
parašyta mažmeniniams investuotojams, 
kuriems ji skirta, lengvai suprantamu 
stiliumi. Tuo tikslu:

Or. en

Pakeitimas 261
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vartojama aiški, glausta ir suprantama 
kalba;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vartojama aiški, glausta ir suprantama 
kalba;

i) vartojama aiški ir glausta kalba;

Or. en

Pakeitimas 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) vengiama žargono; (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 264
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) vengiama techninių terminų, jei juos 
galima pakeisti kasdieniais žodžiais.

iii) vengiama akronimų ir techninių 
terminų, jei juos galima pakeisti 
kasdieniais žodžiais.

Or. en

Pakeitimas 265
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) vengiama techninių terminų, jei juos 
galima pakeisti kasdieniais žodžiais.

iii) vengiama akronimų ir techninių 
terminų, jei juos galima pakeisti 
kasdieniais žodžiais.

Or. en

Pakeitimas 266
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) vengiama techninių terminų, jei juos 
galima pakeisti kasdieniais žodžiais.

iii) vengiama techninių terminų.

Or. de

Pakeitimas 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) vengiama techninių terminų, jei juos 
galima pakeisti kasdieniais žodžiais.

iii) vengiama akronimų ir techninių 
terminų, jei juos galima pakeisti 
kasdieniais žodžiais.

Or. en

Pakeitimas 268
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) išsamiai paaiškinamas išlaidų 
skaičiavimas.

Or. en

Pakeitimas 269
Syed Kamall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) dėmesys skiriamas investuotojams 
reikalingai pagrindinei informacijai.

Or. en

Pakeitimas 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) dėmesys skiriamas investuotojams 
reikalingai pagrindinei informacijai.

Or. en

Pakeitimas 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei pagrindinės informacijos dokumente 
naudojamos spalvos, dėl to nesumažėja 
galimybė suprasti informaciją tuo atveju, 
kai spausdinama ar daroma nespalvota 
pagrindinės informacijos dokumento 
kopija.

4. Jei pagrindinės informacijos dokumente 
naudojamos spalvos, dėl to nesumažėja 
galimybė suprasti informaciją, jeigu 
spausdinama ar daroma nespalvota 
pagrindinės informacijos dokumento 
kopija.

Or. en

Pakeitimas 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei pagrindinės informacijos dokumente 
naudojamas investicinių produktų teikėjo 
įmonės prekės ženklas ar logotipas, jis 
neatitraukia mažmeninio investuotojo 
dėmesio nuo dokumente pateikiamos 
informacijos arba neslepia teksto.

5. Jei pagrindinės informacijos dokumente 
naudojamas MIPP teikėjo įmonės prekės 
ženklas ar logotipas, jis neatitraukia 
mažmeninio investuotojo dėmesio nuo 
informacijos arba neslepia teksto.

Or. en

Pakeitimas 273
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Europos bankininkystės institucija 
(EBI), Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (EDPPI) ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
(EVPRI) parengia reguliavimo standartų 
projektus, kuriuose konkrečiai nustato 
pagrindinės informacijos dokumento ilgį 
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ir formatą.
Techninių reguliavimo standartų 
projektuose atsižvelgiama į įvairių tipų 
MIPP. Šiuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Europos priežiūros 
institucijos pateikia Komisijai iki [...].
Įgaliojimas priimti techninius reguliavimo 
standartus suteikiamas Komisijai laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 
straipsniuose, Reglamento (ES) Nr. 
1094/2010 10–14 straipsniuose ir 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 
straipsniuose nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą lankstumą ir sudaryti sąlygas sektoriui ir EPI sparčiai reaguoti į 
pokyčius rinkoje, pagal tokias priemones turėtų būti suteikiami įgaliojimai visoms trims EPI 
veikti kartu ir parengti bendrus techninius reguliavimo standartus, o ne Komisijai suteikti 
įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 274
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma pastraipa

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 
išverčiamas į vieną iš tų kalbų.

Pagrindinės informacijos dokumentas 
rašomas valstybės narės, kurioje 
parduodamas investicinis produktas, 
valstybine kalba arba viena iš valstybinių 
kalbų, o kai jis parašytas kita kalba, jis 
išverčiamas į vieną iš tų kalbų.

Or. de
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Pakeitimas 275
Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma pastraipa

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 
išverčiamas į vieną iš tų kalbų.

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

Or. en

Pakeitimas 276
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma pastraipa

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 
išverčiamas į vieną iš tų kalbų.

Pagrindinės informacijos dokumentas 
rašomas valstybės narės, kurioje 
parduodamas investicinis produktas, 
valstybine kalba.

Or. en

Pakeitimas 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Kai sudaroma draudimo sutartis PID 
klausimu draudimo bendrovė turi 
įsipareigojimų tik draudėjui, bet ne 
naudos gavėjui ar apdraustajam.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente reikėtų nurodyti, kad sudarant draudimo sutartį draudimo bendrovė turi 
įsipareigojimų tik draudėjui, bet ne naudos gavėjui ar apdraustajam.

Pakeitimas 278
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagrindinės informacijos dokumento 
pirmo puslapio viršuje aiškiai nurodomas 
pavadinimas – „Pagrindinės informacijos 
dokumentas“. Iš karto po pavadinimo 
pateikiama aiškinamoji dalis. Jos tekstas 
yra toks:

1. Pagrindinio investuotojo atskleidžiamos 
informacijos dokumentas pateikiamas 
tolesnėse dalyse nustatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 279
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagrindinės informacijos dokumento 
pirmo puslapio viršuje aiškiai nurodomas 

1. Pagrindinės informacijos dokumento 
pirmo puslapio viršuje aiškiai nurodomas 
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pavadinimas – „Pagrindinės informacijos 
dokumentas“. Iš karto po pavadinimo 
pateikiama aiškinamoji dalis. Jos tekstas 
yra toks:

pavadinimas – „Pagrindinės informacijos 
dokumentas“. Pagrindinės informacijos 
dokumentą turi pateikti viena šalis. 
Kiekviename pagrindinės informacijos 
dokumente turi būti nurodoma asmens ar 
subjekto, kuris aiškiai pareiškia, kad yra 
atsakingas už pagrindinio dokumento 
turinį, pavardė (pavadinimas). Iš karto po 
pavadinimo pateikiama aiškinamoji dalis. 
Jos tekstas yra toks:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti teisinį tikrumą, reikėtų pabrėžti, kad pagrindinės informacijos dokumentą 
rengia tik viena šalis: investicinių produktų teikėjas. Investicinių produktų teikėjai atsakingi 
už jų parengtų pagrindinės informacijos dokumentų turinį. Investicinių produktų teikėjai 
sudaro galimybes pasinaudoti pagrindinės informacijos dokumentu produktą parduodantiems 
asmenims, kad pastarieji galėtų pateikti jį mažmeniniam investuotojui.

Pakeitimas 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šis dokumentas neskirtas paaiškinti, ar 
šis produktas tinka jums. Turėtumėte taip 
pat perskaityti kitą jums pateiktą 
informaciją.“

Or. en

Pakeitimas 281
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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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, naudą ir riziką ir padėti 
jums palyginti šį produktą su 
alternatyviais investiciniais produktais.

Prieš priimdami galutinį sprendimą 
investuoti turėtumėte kartu su šiuo 
dokumentu atidžiai išnagrinėti visus 
susijusius dokumentus, kuriuose 
nustatytos jūsų investicijos nuostatos ir 
sąlygos.
Šiame dokumente tik pateikiama 
informacija ir nenurodoma, ar produktas 
atitinka konkrečias jūsų asmenines 
sąlygas.“

Or. en

Pagrindimas

Prospaktas ir (arba) produkto nuostatos ir sąlygos yra svarbūs, kad visos investicijos savybės 
ir rizika būtų suprantami. PID naudingiausias investuotojui, kai jame pateikiama pagrindinių 
savybių ir rizikos santrauka. PID taip pat turėtų padėti investuotojams suprasti produkto 
teisines nuostatas ir sąlygas ir šių nuostatų ir sąlygų reikšmę kalbant apie investavimo 
pasiūlymą, riziką, grąžą ir mokesčius. 

Pakeitimas 282
Sirpa Pietikäinen

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, 

„Šiame dokumente pateikiama pagrindinė 
informacija apie šį investicinį produktą. 
Tai nėra rinkodaros medžiaga. Teisės 
aktais reikalaujama pateikti šią informaciją, 
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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.“

kad būtų lengviau suprasti šio investicinio 
produkto pobūdį, riziką ir grąžą ir padėti 
jums palyginti jį su kitais investiciniais 
produktais.“

Or. en

Pakeitimas 283
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

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 paaiškinti šio 
investicinio produkto pobūdį, jo 
rizikingumą ir visas išlaidas prieš 
priimant sprendimą investuoti ar 
neinvestuoti į jį. “Teikėjas įpareigotas 
pagrindinės informacijos dokumente 
pateikti aiškią, glaustą ir išsamią 
informaciją apie investicinį produktą, bet 
neatleidžiamas nuo atsakomybės, jei 
klientas neperskaitė dokumento, taip pat 
teikėjas nėra atsakingas už tai, kad klientas 
būtų perskaitęs dokumentą.

Or. en

Pagrindimas

Teikėjas įpareigotas pagrindinės informacijos dokumente pateikti aiškią, glaustą ir išsamią 
informaciją apie investicinį produktą, bet neatleidžiamas nuo atsakomybės, jei klientas 
neperskaitė dokumento, taip pat teikėjas nėra atsakingas už tai, kad klientas būtų perskaitęs 
dokumentą.
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Pakeitimas 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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 MIPP. Tai nėra 
rinkodaros medžiaga. Teisės aktais 
reikalaujama pateikti šią informaciją, kad 
būtų lengviau suprasti šio MIPP pobūdį, 
riziką ir grąžą ir padėti jums palyginti jį 
su kitais MIPP.“

Or. en

Pakeitimas 285
Thomas Händel

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 ir 
tarpininkui mokamą rinkliavą. 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.“

Or. de

Pakeitimas 286
Marianne Thyssen
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagrindinės informacijos dokumente 
nurodoma produkto teikėjo, atsakingo už 
pagrindinės informacijos dokumento 
parengimą, tapatybė ir aiškiai nurodoma, 
kad tik šis asmuo ar subjektas yra 
atsakingas už šio dokumento turinį.

Or. nl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad tik viena šalis − produkto teikėjas − yra atsakinga už 
pagrindinės informacijos dokumento parengimą ir turinį.

Pakeitimas 287
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagrindinės informacijos dokumente 
pateikiama ši informacija:

2. Šio dokumento pirmo puslapio viršuje 
aiškiai nurodomas pavadinimas – 
„Pagrindinio investuotojo atskleidžiama 
informacija“.
a) Iš karto po pavadinimo pateikiama 
aiškinamoji dalis. Jos tekstas yra toks:
„Šiame dokumente pateikiama 
pagrindinio investuotojo atskleidžiama 
informacija apie šį produktą. Tai nėra 
rinkodaros medžiaga. Teisės aktais 
reikalaujama pateikti šią informaciją, kad 
būtų lengviau suprasti šio produkto 
pobūdį ir investavimo į jį riziką. Patartina 
ją perskaityti, kad būtų galima priimti 
informacija pagrįstą sprendimą, ar 
investuoti.“

a) skirsnyje dokumento pradžioje – b) Aiškiai nurodomi produkto 
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investicinio produkto pavadinimas ir 
investicinio produkto teikėjo tapatybė;

identifikavimo duomenys, įskaitant, jei 
reikia, akcijų klasę arba jo investicinį 
padalinį. Aiškiai nurodomas produkto 
pilnas pavadinimas. Jei produktas turi jį 
identifikuojantį kodą, šis įtraukiamas į 
pavadinimą.
c) Nurodomas už produkto valdymą 
atsakingo turto valdytojo pavadinimas.
d) Be to, jei valdymo įmonė teisiniais, 
administraciniais ar rinkodaros tikslais 
priklauso įmonių grupei, nurodomas tos 
grupės pavadinimas. Galima nurodyti ir 
įmonės firminį ženklą, jei tai netrukdo 
investuotojui suprasti pagrindinius 
investicijos elementus ar nemažina jo 
galimybės palyginti investicinius 
produktus.

b) skirsnyje „Kokia šios investicijos 
esmė?“ – investicinio produkto pobūdis ir 
pagrindinės savybės, įskaitant: 

e) Pagrindinio investuotojo atskleidžiamos 
informacijos skirsnyje pateikiamas 
„Tikslų ir investavimo politikos“ 
aprašymas, kurį sudaro, jei reikia, bent ši 
informacija:

i) investicinio produkto tipą; i) investicinio produkto tipas;

ii) jo tikslus ir priemones jiems pasiekti; ii) jo tikslai ir priemonės jiems pasiekti; 

iii) ar investicinio produkto teikėjas siekia 
konkrečių aplinkosaugos, socialinių ar 
valdymo rezultatų, kiek tai susiję arba su 
veiklos vykdymu, arba su investiciniu 
produktu, ir, jei taip, kokių rezultatų 
siekiama ir kaip jų bus pasiekta;

iii) ar investicinio produkto teikėjas siekia 
konkrečių aplinkosaugos, socialinių ar 
valdymo rezultatų, kiek tai susiję arba su 
veiklos vykdymu, arba su investiciniu 
produktu, ir, jei taip, kokių rezultatų 
siekiama ir kaip jų bus pasiekta;

iv) kai investicinis produktas susijęs su 
draudimo išmokomis, konkrečią 
informaciją apie tas draudimo išmokas;

iv) kai investicinis produktas susijęs su 
draudimo išmokomis, konkreti 
informacija apie tas draudimo išmokas;

v) investicinio produkto trukmę, jei ji 
žinoma;

v) investicinio produkto trukmė, jei ji 
žinoma; 

vi) veiklos rezultatų scenarijus, jei tai 
aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį;

vi) veiklos rezultatų scenarijai, jei tai 
aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį;

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

f) Pagrindinio investuotojo atskleidžiamos 
informacijos skirsnyje pateikiamas 
skyrius „Rizikos ir grąžos pobūdis“, kurio 
turinį techniniuose reguliavimo 
standartuose nustato EVPRI. Šiame 
skyriuje, jei reikia, aptariami šie 
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klausimai:
i) teikiamas garantijas arba kapitalo 
apsaugą, taip pat jų apribojimus;

i) teikiamos garantijos arba kapitalo 
apsauga, taip pat jų apribojimai; 

ii) ar investiciniam produktui taikoma 
kompensavimo arba garantijų sistema;

ii) ar investiciniam produktui taikoma 
kompensavimo arba garantijų sistema;

d) skirsnyje „Kam produktas skirtas?“ 
nurodomas rekomenduojamas minimalus 
laikymo laikotarpis ir tikėtinas produkto 
likvidumo pobūdis, įskaitant galimybę jo 
atsisakyti prieš sueinant galutiniam 
terminui ir su tuo susijusias sąlygas, 
atsižvelgiant į investicinio produkto 
rizikos ir grąžos pobūdį ir tikslinę rinkos 
raidą;
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;
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;

g) Pagrindinio investuotojo 
atskleidžiamos informacijos skirsnyje 
pateikiamas skyrius „Mokesčiai“, 
kuriame klientams atskleidžiami mokėtini 
mokesčiai ir komisiniai atlyginimai. 
EVPRI parengia techninius reguliavimo 
standartus, kuriuose nustato aktualios 
informacijos turinį ir formą. 
h) Pagrindinio investuotojo 
atskleidžiamos informacijos skirsnyje 
pateikiami produkto „Ankstesnės veiklos 
rezultatai“, kai produktas yra sukurtas 
mažiausiai 12 mėnesių laikotarpiui. 
EVPRI parengia techninius reguliavimo 
standartus, kuriuose nustato turinį, 
reikalaujamus būtinus ankstesnės veiklos 
rezultatus ir formą.

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

i) Pagrindinio investuotojo atskleidžiamos 
informacijos skirsnyje pateikiama 
„Praktinė informacija“. EVPRI parengia 
techninius reguliavimo standartus, 
kuriuose nustato reikalaujamos 
informacijos turinį ir apimtį.

h) pensijų produktų atveju skirsnyje „Ko 
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galima tikėtis išėjus į pensiją?“ – galimų 
ateities rezultatų projekcijos.

j) Informacija apie leidimą pateikiama 
tokiu teiginiu:

„Šiam produktui leidimas suteiktas 
[valstybės narės pavadinimas] jį 
reguliuoja [kompetentingos institucijos 
pavadinimas].“, jei taikytina.
k) Informacija apie paskelbimą 
pateikiama tokiu teiginiu:
„Ši pagrindinio investuotojo 
atskleidžiama informacija [paskelbimo 
data] yra tiksli.“

Or. en

Pagrindimas

Reikėjo daug pastangų ir laiko, kad būtų sukurtas PIID KIPVPS fondams, šis atliktas darbas 
gali būti panaudotas kitiems produktams, skirtingų punktų pavadinimai gali būti plačiai 
panaudoti visiems investiciniams paketams. Be to, finansiniai produktai gali taip pat būti 
patikimi vartojant profesionalesnius terminus nevartojant techninio žargono.

Pakeitimas 288
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skirsnyje dokumento pradžioje – 
investicinio produkto pavadinimas ir 
investicinio produkto teikėjo tapatybė;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 289
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skirsnyje dokumento pradžioje – 
investicinio produkto pavadinimas ir 
investicinio produkto teikėjo tapatybė;

a) skirsnyje dokumento pradžioje – 
investicinio produkto pavadinimas ir 
investicinio produkto teikėjo tapatybė bei 
asmens, kuriam tenka teisinė atsakomybė, 
tapatybė;

Or. en

Pakeitimas 290
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skirsnyje dokumento pradžioje – 
investicinio produkto pavadinimas ir 
investicinio produkto teikėjo tapatybė;

a) skirsnyje dokumento pradžioje – 
mažmeninių investicinių produktų paketo 
pavadinimas ir mažmeninių investicinių 
produktų paketo teikėjo tapatybė (vardas, 
pavardė ir jo buveinės adresas);

Or. en

Pakeitimas 291
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skirsnyje dokumento pradžioje – 
investicinio produkto pavadinimas ir 
investicinio produkto teikėjo tapatybė;

a) skirsnyje dokumento pradžioje – MIPP 
pavadinimas ir MIPP teikėjo tapatybė;

Or. en
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Pakeitimas 292
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skirsnyje dokumento pradžioje – 
investicinio produkto pavadinimas ir 
investicinio produkto teikėjo tapatybė;

a) skirsnyje dokumento pradžioje – 
investicinio produkto pavadinimas ir 
investicinio produkto teikėjo tapatybė 
(vardas, pavardė ir jo buveinės adresas); 
tokiu pat būdu PID priede nurodoma 
investicinius produktus parduodančio 
asmens tapatybė;

Or. en

Pakeitimas 293
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) skirsnyje netoli dokumento pabaigos − 
nauja antraštė „Informacija apie 
produktą“. Čia (tam tikrais atvejais) 
nurodoma produkto:
i. tarptautinis vertybinių popierių 
identifikavimo numeris (ISIN);
ii. tarptautinių audito standartų (TAS) 
numeris;
iii. palūkanų norma;
iv. su produktu susijusi birža;
v. valiuta; ir 
vi. emisijos data.

Or. en
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Pakeitimas 294
Sharon Bowles

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) produktą reguliuojančios 
kompetentingos institucijos pavadinimas 
ir kontaktiniai duomenys;

Or. en

Pakeitimas 295
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) skirsnyje „Kam šis produktas 
skirtas?“ – informacija apie produkto 
tikslinę rinką;

Or. en

Pagrindimas

Tokiu būdu investuotojai galėtų iš karto nustatyti, ar produktas skirtas jiems, ar ne.

Pakeitimas 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) skirsnyje „Kam šis produktas 
skirtas?“ – informacija apie produkto 
tikslinę rinką;
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Or. en

Pakeitimas 297
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) skirsnyje „Iš ko galiu rinktis?“ – 
informaciją apie įvairius sprendimus, 
kuriuos turi priimti vartotojas, pvz., 
pasirinkti fondą, terminą, įmokos dydį. 
Šiame skirsnyje taip pat turėtų būti 
nurodyta, kokių dar esama išmokų ar 
išmokoms poveikį turinčių veiksnių;

Or. en

Pagrindimas

Šiame skirsnyje turėtų būti nurodyti tokie aspektai, kaip galimi pasirinkti fondai ar draudimo 
galimybės. Ši informacija yra itin svarbi daugeliui MIPP ir be jos investuotojas negali priimti 
informacija pagrįsto sprendimo investuoti. 

Pakeitimas 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) skirsnyje „Iš ko galiu rinktis?“ – 
informaciją apie įvairius sprendimus, 
kuriuos turi priimti vartotojas, pvz., 
pasirinkti fondą, terminą, įmokos dydį ir 
kt. Šiame skirsnyje taip pat turėtų būti 
nurodyta, kokių dar esama išmokų ar 
išmokoms poveikį turinčių veiksnių;

Or. en
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Pakeitimas 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) skirsnyje „Lankstumas“ – informaciją 
apie tai, ar prasidėjus produkto galiojimui 
galima keisti produktą arba d punkte 
nurodytas galimybes (pvz., investicinius 
fondus, terminą, įmokas);

Or. en

Pakeitimas 300
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skirsnyje „Kokia šios investicijos 
esmė?“ – investicinio produkto pobūdis ir 
pagrindinės savybės, įskaitant:

Išbraukta.

i) investicinio produkto tipą;
ii) jo tikslus ir priemones jiems pasiekti;
iii) ar investicinio produkto teikėjas siekia 
konkrečių aplinkosaugos, socialinių ar 
valdymo rezultatų, kiek tai susiję arba su 
veiklos vykdymu, arba su investiciniu 
produktu, ir, jei taip, kokių rezultatų 
siekiama ir kaip jų bus pasiekta;
iv) kai investicinis produktas susijęs su 
draudimo išmokomis, konkrečią 
informaciją apie tas draudimo išmokas;
v) investicinio produkto trukmę, jei ji 
žinoma;
vi) veiklos rezultatų scenarijus, jei tai 
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aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 301
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skirsnyje „Kokia šios investicijos 
esmė?“ – investicinio produkto pobūdis ir 
pagrindinės savybės, įskaitant:

b) skirsnyje „Investicijos rūšis, tikslai ir 
investavimo politika“ – investicinio 
produkto pobūdis ir pagrindinės savybės, 
įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 302
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skirsnyje „Kokia šios investicijos 
esmė?“ – investicinio produkto pobūdis ir 
pagrindinės savybės, įskaitant:

b) skirsnyje „Kokia šios investicijos 
esmė?“ – mažmeninių investicinių 
produktų paketo pobūdis ir pagrindinės 
savybės, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 303
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skirsnyje „Kokia šios investicijos 
esmė?“ – investicinio produkto pobūdis ir 
pagrindinės savybės, įskaitant:

b) skirsnyje „Kokia šios investicijos 
esmė?“ – MIPP pobūdis ir pagrindinės 
savybės, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 304
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) investicinio produkto tipą; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 305
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) investicinio produkto tipą; i) mažmeninių investicinių produktų 
paketo tipą;

Or. en

Pakeitimas 306
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) investicinio produkto tipą; i) MIPP tipą;

Or. en

Pakeitimas 307
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) investicinio produkto tipą; i) investicinio produkto tipą ir 
rizikingumą, nurodytą kaip didelis, 
vidutinis ar mažas.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti nurodytas ir rizikingumo lygis. Tai jau įtraukta į Komisijos pasiūlymo 8 straipsnio 5 
dalį: „Komisija įgaliojama pagal 23 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriuose išsamiai 
patikslinamas kiekvieno iš 2 dalyje nurodytos informacijos elementų pateikimas ir turinys, 
(...)“.

Pakeitimas 308
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jo tikslus ir priemones jiems pasiekti; Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 309
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jo tikslus ir priemones jiems pasiekti; ii) jo tikslus ir priemones jiems pasiekti, 
įskaitant pagrindinių priemonių ar 
kintamųjų ir grąžos nustatymo aprašymą;

Or. en

Pakeitimas 310
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jo tikslus ir priemones jiems pasiekti; ii) jo tikslus ir priemones jiems pasiekti, 
įskaitant pagrindinių priemonių ar 
kintamųjų ir grąžos nustatymo aprašymą;

Or. en

Pakeitimas 311
Syed Kamall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) sakinį, kuriame paprastai aprašomi 
numanomi pagrindiniai investuotojo, 
įsigyjančio mažmeninių investicinių 
produktų paketą, lūkesčiai;

Or. en
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Pagrindimas

Mažmeniniams investuotojams įsigyjant produktą sunku tiksliai žinoti, kokių rinkos pokyčių 
tikėtis. Todėl paprastas sakinys, kuriame apibendrinama, kokia perspektyva laukia produktą 
įsigyjančio investuotojo, padėtų jiems suprasti produkto esmę.

Pakeitimas 312
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ar investicinio produkto teikėjas siekia 
konkrečių aplinkosaugos, socialinių ar 
valdymo rezultatų, kiek tai susiję arba su 
veiklos vykdymu, arba su investiciniu 
produktu, ir, jei taip, kokių rezultatų 
siekiama ir kaip jų bus pasiekta;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 313
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ar investicinio produkto teikėjas siekia 
konkrečių aplinkosaugos, socialinių ar 
valdymo rezultatų, kiek tai susiję arba su 
veiklos vykdymu, arba su investiciniu 
produktu, ir, jei taip, kokių rezultatų 
siekiama ir kaip jų bus pasiekta;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 314
Sharon Bowles
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ar investicinio produkto teikėjas siekia 
konkrečių aplinkosaugos, socialinių ar 
valdymo rezultatų, kiek tai susiję arba su 
veiklos vykdymu, arba su investiciniu 
produktu, ir, jei taip, kokių rezultatų 
siekiama ir kaip jų bus pasiekta;

iii) ar investicinio produkto teikėjas siekia 
konkrečių aplinkosaugos, socialinių ar 
valdymo rezultatų, kiek tai susiję arba su 
veiklos vykdymu, arba su investiciniu 
produktu, ir, jei taip, kokių rezultatų 
siekiama ir kaip jų bus pasiekta; taip pat 
nurodoma, ar produktas yra tiesioginė 
investicija į realiąją ekonomiką, ar tai yra 
dirbtinis indeksas;

Or. en

Pakeitimas 315
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ar investicinio produkto teikėjas siekia 
konkrečių aplinkosaugos, socialinių ar 
valdymo rezultatų, kiek tai susiję arba su 
veiklos vykdymu, arba su investiciniu 
produktu, ir, jei taip, kokių rezultatų 
siekiama ir kaip jų bus pasiekta;

iii) ar investicinio produkto tikslas − 
konkretūs aplinkosaugos, socialiniai ar 
valdymo rezultatai;

Or. en

Pakeitimas 316
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ar investicinio produkto teikėjas siekia 
konkrečių aplinkosaugos, socialinių ar 
valdymo rezultatų, kiek tai susiję arba su 
veiklos vykdymu, arba su investiciniu 
produktu, ir, jei taip, kokių rezultatų 
siekiama ir kaip jų bus pasiekta;

iii) konkrečių aplinkosaugos, socialinių ar 
valdymo kriterijų, į kuriuos atsižvelgta 
turto paskirstymo strategijoje, aprašymą ir 
kiekybinį portfelio sudėties poveikio 
apibūdinimą;

Or. en

Pakeitimas 317
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ar investicinio produkto teikėjas siekia 
konkrečių aplinkosaugos, socialinių ar 
valdymo rezultatų, kiek tai susiję arba su 
veiklos vykdymu, arba su investiciniu 
produktu, ir, jei taip, kokių rezultatų 
siekiama ir kaip jų bus pasiekta;

iii) pranešimą, ar investicinio produkto 
tikslas − konkretūs aplinkosaugos, 
socialiniai ar valdymo rezultatai, įskaitant 
(net tik) anglies dioksido išmetimo 
rodiklio mažinimą, kiek tai susiję su 
investiciniu produktu, kaip šių rezultatų 
siekiama ir kaip jų bus pasiekta. Komisijai 
pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos išsamios taisyklės dėl Europos 
socialiniu ir aplinkos požiūriu tvarių 
investicinių produktų ženklo sukūrimo. 
Šis ženklas turėtų padėti užtikrinti 
ilgalaikį ekonomikos finansavimą ir 
skatinti aplinkos ir socialiniu požiūriu 
tvarią finansinių investicijų plėtrą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti teigiamas paskatas tvariam investavimui užtikrinus 
informacijos atskleidimą ir sukūrus Europos tvarių investicijų ženklą.
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Pakeitimas 318
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunkčio a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pranešimą apie galimą tiesioginį ir 
netiesioginį investicinio produkto keliamą 
pavojų aplinkai. Šiame pranešime 
nurodomi pavojai investicinei grąžai, pvz., 
klaidingai nustačius aplinkos požiūriu 
jautraus turto riziką, menkų išteklių 
trūkumas, dėl aplinkos apsaugos 
reguliavimo patiriamos išlaidos arba 
galimos su klimato kaita susijusios 
išlaidos. 
Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose apibrėžiami šių pranešimų dėl 
galimų su aplinka susijusių pavojų 
standartai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama skatinti tvarų investavimą užtikrinus informavimą apie visas su 
aplinka susijusias investicijų išlaidas, kurias sąlygoja verslo modeliai. Iniciatyvoje 
atkreipiamas dėmesys į tai, kad įmonių vertės ir tikėtinos grąžos nustatymas dažnai labai 
priklauso nuo to, kaip vertinama tikėtina klimato kaita, taip pat nuo anglies dioksido 
išmetimo mažinimo tikslų. ES įsipareigojo iki 2050 m. 80 proc. sumažinti išmetamo anglies 
dioksido kiekį palyginti su 1990 m. ir šiuo metu deda pastangas siekdama užtikrinti, kad 
temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2° C. Šis pakeitimas grindžiamas organizacijos „Carbon 
Tracker Initiative“ pasiūlymu.

Pakeitimas 319
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) kiekybinį portfelio įvertinimą, 
kuriame nurodomas jo teigiamas arba 
neigiamas indėlis finansuojant perėjimą 
prie kitokios energetikos, kuris yra 
būtinas siekiant užtikrinti, kad pasaulio 
klimato atšilimas neviršytų +2° C.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įvykdyti ES įsipareigojimą užtikrinti, kad , kad pasaulio klimato atšilimas neviršytų 
2° C, reikia didžiulio investicijų srautų pasikeitimo. Tuo pat metu yra tinkamai dokumentais 
pagrįsta perėjimo prie mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų visuomenės 
ekonominė nauda. Be to, investuotojai rodo vis didesnį susidomėjimą savo investicijų 
„tvarumu“. Šiuo metu taikomos atitinkamo investicinio produkto anglies dioksido išmetimo 
rodiklio apskaičiavimo metodikos.

Pakeitimas 320
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiib) pagrindinio turto portfelio 
suskirstymą pagal tiesiogiai arba 
netiesiogiai finansuojamą ekonomikos 
sektorių;

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti tokį suskirstymą reikia užtikrinti būtiniausio lygio investicinės grandinės 
atsekamumą (iš santaupų finansuojamos ekonominės veiklos nustatymą), o investuotojams, 
kurie domisi galimu investavimo poveikiu realiajai ekonomikai, teikti vertingą informaciją.
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Pakeitimas 321
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iii c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiic) pagrindinio turto portfelio vidutinį 
investavimo horizontą, grindžiamą 
vidutine prekybos tikslais valdomų 
vertybinių popierių apyvarta ir vidutiniu 
skolos vertybinių popierių, laikomų iki 
išpirkimo termino, išpirkimo terminu.

Or. en

Pagrindimas

Nurodant šią informaciją, kuri yra tiesiogiai prieinama turto valdytojams, siekiama skatinti 
investicijas, turinčias ilgalaikius horizontus.

Pakeitimas 322
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) kai investicinis produktas susijęs su 
draudimo išmokomis, konkrečią 
informaciją apie tas draudimo išmokas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai turėtų būti visapusiškai informuojami apie investicinio produkto savybes. 
Draudimo MIPP savybės yra itin svarbios skiriant jas nuo kitų MIPP produktų. Todėl norint, 
kad šios savybės būtų pabrėžtos PID informuojant apie draudimo išmokas, reikia atskiro, 
pastebimesnio skirsnio.
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Pakeitimas 323
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) kai investicinis produktas susijęs su 
draudimo išmokomis, konkrečią 
informaciją apie tas draudimo išmokas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 324
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) kai investicinis produktas susijęs su 
draudimo išmokomis, konkrečią 
informaciją apie tas draudimo išmokas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 325
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) kai investicinis produktas susijęs su 
draudimo išmokomis, konkrečią 
informaciją apie tas draudimo išmokas;

Išbraukta.

Or. nl
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Pagrindimas

Galima pasikliauti, kad vartotojai, lygindami produktus, atsižvelgs į tai, ar šie produktai taip 
pat susiję su draudimo išmokomis, o ne tik kreips dėmesį į išlaidas ir galimą grąžą. Siekiant 
padėti vartotojams, į PID reikėtų įterpti aiškų skirsnį su antrašte „Ar esu apdraustas?“.

Pakeitimas 326
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) kai investicinis produktas susijęs su 
draudimo išmokomis, konkrečią 
informaciją apie tas draudimo išmokas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 327
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) kai investicinis produktas susijęs su 
draudimo išmokomis, konkrečią 
informaciją apie tas draudimo išmokas;

iv) kai mažmeninių investicinių produktų 
paketas susijęs su draudimo išmokomis, 
konkrečią informaciją apie tas draudimo 
išmokas;

Or. en

Pakeitimas 328
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) kai investicinis produktas susijęs su 
draudimo išmokomis, konkrečią 
informaciją apie tas draudimo išmokas;

iv) kai MIPP susijęs su draudimo 
išmokomis, konkrečią informaciją apie tas 
draudimo išmokas;

Or. en

Pakeitimas 329
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) kai investicinis produktas susijęs su 
draudimo išmokomis, konkrečią 
informaciją apie tas draudimo išmokas;

iv) kai investicinis produktas susijęs su 
draudimo išmokomis, konkrečią 
informaciją apie tas draudimo išmokas ir 
aiškią informaciją, jei investicinis 
produktas nesusijęs su draudimo 
išmokomis;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkreipti dėmesį į esamas ir nesamas draudimo išmokas, pvz., 
finansinę po mirties likusių išlaikytinių apsaugą, jei jos įtrauktos į finansinį produktą, kuriam 
taikoma ši direktyva. Čia atkreipiamas dėmesys į draudimo išmokų reikšmę, pvz., rizikos 
paskirstymą, investiciniam produktui. Šis pakeitimas grindžiamas Vokietijos draudimo 
bendrovių asociacijos pasiūlymu.

Pakeitimas 330
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto v papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) investicinio produkto trukmę, jei ji 
žinoma;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 331
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) investicinio produkto trukmę, jei ji 
žinoma;

v) mažmeninių investicinių produktų 
paketo trukmę, jei ji žinoma;

Or. en

Pakeitimas 332
Sirpa Pietikäinen

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, jei ji 
žinoma, arba minimalų laikymo 
laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 333
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto vi papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) veiklos rezultatų scenarijus, jei tai 
aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 334
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) veiklos rezultatų scenarijus, jei tai 
aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 335
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) veiklos rezultatų scenarijus, jei tai 
aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 336
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto vi papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) veiklos rezultatų scenarijus, jei tai 
aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 337
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) veiklos rezultatų scenarijus, jei tai 
aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį;

vi) grynosios grąžos scenarijus, jei tai 
aktualu atsižvelgiant į produkto pobūdį;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama skaidrumo investicinių produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
veiklos rezultatų klausimu. Taigi tam tikro produkto ir, jei taikoma, portfelio veiklos rezultatai 
turėtų būti palyginami su kitu panašios rizikos produktu. Be to, turėtų būti atskleistos visos 
rinkliavos, veikiančios pajamingumą.

Pakeitimas 338
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto vi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) ir galimybę panaikinti investicinį 
produktą.

Or. de
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Pakeitimas 339
Udo Bullmann, Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto vi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) nurodymą, kad investuotojo buveinės 
valstybės narės nacionaliniai mokesčių 
teisės aktai gali turėti reikšmingą poveikį 
tikėtinai ir faktinei investicijos grąžai.

Or. en

Pakeitimas 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punkto vi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) tam tikrais atvejais rekomenduojamą 
minimalų laikymo laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 341
Marianne Thyssen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skirsnyje „Ar esu apdraustas?“ 
nurodoma, ar investicinis produktas yra 
apdraustas, ir pateikiama informacija 
apie tą draudimą; 

Or. nl
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Pagrindimas

Galima pasikliauti, kad vartotojai, lygindami produktus, atsižvelgs į tai, ar šie produktai taip 
pat susiję su draudimo išmokomis, o ne tik kreips dėmesį į išlaidas ir galimą grąžą. Siekiant 
padėti vartotojams, į PID reikėtų įterpti aiškų skirsnį su antrašte „Ar esu apdraustas?“.

Pakeitimas 342
Burkhard Balz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) draudimo produktų atveju skirsnyje 
„Kokia šios investicijos esmė?“ – 
draudimo produkto pobūdis ir 
pagrindinės savybės, įskaitant:
i) siūlomas draudimo išmokas; ir 
ii) išsamią informaciją apie šias draudimo 
išmokas;

Or. en

Pakeitimas 343
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

i) teikiamas garantijas arba kapitalo 
apsaugą, taip pat jų apribojimus;
ii) ar investiciniam produktui taikoma 
kompensavimo arba garantijų sistema;

Or. en
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Pagrindimas

Galimybė, jog, pvz., kompensavimo arba garantijų sistema gali veikti, nereiškia, kad 
investuotojas negali prarasti pinigus todėl, kad šios sistemos apima tam tikrus nemokumo 
atvejus, tačiau neapima rinkos rizikos. Todėl 8 straipsnio 2 dalies c ir e punkte nurodyti 
skirsniai turėtų būti sujungti ir pavadinti bendra antrašte „Kokia rizika ir galima grąža?“, 
kad investuotojai gautų išsamų rizikos vaizdą.

Pakeitimas 344
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

i) teikiamas garantijas arba kapitalo 
apsaugą, taip pat jų apribojimus;
ii) ar investiciniam produktui taikoma 
kompensavimo arba garantijų sistema;

Or. en

Pakeitimas 345
Sirpa Pietikäinen

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 „Kas gali atsitikti su mano 
investicija?“ − trumpas išdėstymas, 
kuriame paaiškinama, kad investicijos 
vertė gali padidėti ir (arba) sumažėti 
priklausomai nuo rinkos sąlygų ar kitų 
veiksnių.

Or. en
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Pakeitimas 346
Sharon Bowles

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?“ 
− trumpas išdėstymas, kuriame 
nurodoma, kad visada galima prarasti 
kapitalą, taip pat:

Or. en

Pakeitimas 347
Sari Essayah

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 „Kapitalo apsaugos lygis“ 
trumpai paaiškinama, ar įmanoma kapitalą 
prarasti, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 348
Syed Kamall

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 „Galima rizika ir grąža“

Or. en
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Pakeitimas 349
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

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?“ 
− bendro pobūdžio aiškus įspėjimas, kad 
turint investicinių produktų galima 
prarasti kapitalą, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 350
Alfredo Pallone

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 „Draudimo išmokos“ 
paaiškinama, ar investicinis produktas 
susijęs su draudimo išmokomis, ir, jei 
taip, pateikiama išsami informacija apie 
šias draudimo išmokas.

Or. en

Pakeitimas 351
Nils Torvalds

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 

c) skirsnyje „Kokios apsaugos priemonės 
taikomos?“ trumpai aprašoma
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kapitalą prarasti, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 352
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) teikiamas garantijas arba kapitalo 
apsaugą, taip pat jų apribojimus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 353
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) teikiamas garantijas arba kapitalo 
apsaugą, taip pat jų apribojimus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 354
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) teikiamas garantijas arba kapitalo 
apsaugą, taip pat jų apribojimus;

i) mažmeninių investicinių produktų 
paketo rizikos ir grąžos pobūdį, įskaitant 
šio pobūdžio suminį rodiklį ir įspėjimus 
dėl bet kokios specifinės rizikos, kuri gali 
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nebūti visapusiškai paaiškinta suminiame 
rodiklyje;

Or. en

Pakeitimas 355
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) teikiamas garantijas arba kapitalo 
apsaugą, taip pat jų apribojimus;

i) teikiamas garantijas arba kapitalo 
apsaugą, taip pat jų apribojimus, bendrą 
sumą, įskaitant asmens, kuriam tenka 
tokia atsakomybė, tapatybę;

Or. en

Pakeitimas 356
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) teikiamas garantijas arba kapitalo 
apsaugą, taip pat jų apribojimus;

i) teikiamas garantijas ir kapitalo apsaugą, 
taip pat jų apribojimus;

Or. en

Pakeitimas 357
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ar investiciniam produktui taikoma 
kompensavimo arba garantijų sistema;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 358
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ar investiciniam produktui taikoma 
kompensavimo arba garantijų sistema;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 359
Syed Kamall

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) trumpą paaiškinimą, ar galima prarasti 
kapitalą, taip pat visas teikiamas 
garantijas ar kapitalo apsaugos 
priemones bei jų apribojimus;

Or. en

Pakeitimas 360
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ar investiciniam produktui taikoma 
kompensavimo arba garantijų sistema;

ii) ar investiciniam produktui taikoma 
kompensavimo arba garantijų sistema, jei 
taip, kokia sistema;

Or. de

Pakeitimas 361
Alfredo Pallone

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) ir garanto vardą ir pavardę;

Or. en

Pakeitimas 362
Sharon Bowles

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

Pakeitimas 363
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis
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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

Šiuo pakeitimu siekiama atkreipti dėmesį į nesamas draudimo išmokas. 

Pakeitimas 364
Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) jei reikia, kitas apsaugos priemones, 
pvz., fondų depozitoriumą, įskaitant 
dalyvaujančių šalių tapatybę ir funkcijas;

Or. en

Pakeitimas 365
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) ar produktas yra apdraustas.

Or. en
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Pakeitimas 366
Sharon Bowles

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) išdėstymas, kuriame nurodoma, kad 
visos išmokos atliekamos neatskaičiavus 
mokesčių ir kad investuotojo buveinės 
valstybės narės nacionaliniai mokesčių 
teisės aktai gali poveikį investicijos grąžai;

Or. en

Pakeitimas 367
Sharon Bowles

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) skirsnyje „Kas atsitinka, jei 
investicinio produkto teikėjas arba 
pardavėjas nevykdo įsipareigojimų?“ 
trumpai aprašomi maksimalūs 
investuotojo nuostoliai ir nurodoma, ar 
nuostoliai gali būti padengti iš 
investuotojo kompensavimo arba 
garantijų sistemos;

Or. en


