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P8_TA(2016)0458 

Komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu 

(PRIIP) pamatinformācijas dokumenti: piemērošanas diena ***I 

Eiropas Parlamenta 2016. gada 1. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz piemērošanas dienu groza 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto 

ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas 

dokumentiem (COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0709), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0457/2016), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā 2016. gada 14. septembra rezolūciju par Komisijas 2016. gada 30. jūnija 

deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu 

produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos 

standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, 

pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu iesniegšanas prasību izpildes 

nosacījumiem (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) un it īpaši tās 4. punktu1, 

– pēc apspriešanās ar Eiropas Centrālo Banku,  

– pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, 

 

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2016. gada 23. novembra vēstulē pausto apņemšanos 

apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 

                                                 
1  Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0347. 



 

 

294. panta 4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0356/2016), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

parlamentiem. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0355 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 1. decembrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar ko attiecībā uz 

piemērošanas dienu groza Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto 

ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas 

dokumentiem 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2016/2340.) 

 


