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P9_TA(2021)0461
Komplektēti privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produkti 
(PRIIP): pamatinformācijas dokumenti. Pārejas režīma pagarināšana ***I
Eiropas Parlamenta 2021. gada 23. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārejas režīma 
pagarināšanu pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas 
konsultē par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) un ar 
PVKIU nesaistītiem sertifikātiem vai pārdod tos, groza Regulu (ES) Nr. 1286/2014 
(COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD))
(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2021)0397),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0326/2021),

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

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2021. gada 20. oktobra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2021. gada 5. novembra vēstulē pausto apņemšanos 
apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. 
panta 4. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0297/2021),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.



dalībvalstu parlamentiem.



P9_TC1-COD(2021)0215

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2021. gada 23. novembrī, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/…, ar ko attiecībā uz 
pārejas režīma pagarināšanu pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un 
personām, kas konsultē par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
(PVKIU) un ar PVKIU nesaistītiem sertifikātiem vai pārdod tos, groza Regulu (ES) 
Nr. 1286/2014

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 
galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2021/2259.)


