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LÜHISELGITUS 

Taust 

Praeguse prospektidirektiiviga (2003/71/EÜ) ühtlustatakse prospektide avaldamise eeskirju 

olukordades, kus ettevõtted soovivad kaasata kapitali kas aktsiate noteerimise või üldsusele 

investeerimisvõimaluste pakkumise kaudu. Prospekt peab sisaldama teavet, mida investoritel 

on vaja teadlike investeerimisotsuste tegemiseks.  

 

Kapitaliturgude liidu osana on komisjon teinud ettepaneku prospektidirektiiv põhjalikult läbi 

vaadata, et teha ettevõtete, eelkõige VKEde jaoks kapitali kaasamine ja potentsiaalsetele 

investoritele, sh jaeinvestoritele selge teabe andmine lihtsamaks ja odavamaks. 

 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon vastutab tarbijate huvidega seotud õigusliku järelevalve eest 

paljudes valdkondades, mille hulka kuuluvad ka finantsteenused, samuti konkurentsivõime 

suurendamine ühtsel turul. Oluline on teha jaeinvestoritele kättesaadavaks asjakohane teave, 

et nad saaksid teha teadlikke otsuseid. 

 

Kokkuvõte 

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku nimetada „kokkuvõte“ ümber „sissejuhatavaks 

kokkuvõtteks“, et täpsemalt kajastada selle eesmärki. Arvamuse koostaja on seisukohal, et 

kokkuvõtte esitamine peaks olema kohustuslik üksnes juhul, kui väärtpabereid pakutakse 

jaeinvestoritele. See peaks olema sisutihe ja kergesti võrreldav lühidokument. 

 

Arvamuse koostaja on siiski veendunud, et komisjoni ettepaneku kohane kokkuvõtet käsitlev 

süsteem on teatavates aspektides liiga ettekirjutav, nt seades maksimumpikkuseks kuus 

lehekülge ja riskitegurite arvuks viis. Ta ootaks hea meelega sellel teemal kommentaare. 

 

Keel 

Arvamuse koostaja toetab ideed, mille kohaselt peaks investor saama kokkuvõtet lugeda ühes 

oma päritoluliikmesriigi ametlikest keeltest, ja teeb ettepaneku, et prospekti kokkuvõte tuleks 

vajaduse korral tõlkida, järgides keelenõuete puhul sama korda, mis on kokku lepitud 

kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) määruses. 

 

Mittekapitaliväärtpaberid 

Arvamuse koostaja toetab mittekapitaliväärtpaberite turu avamist jaeinvestoritele ja üle 100 

000 eurose nimiväärtusega võlakirjadele tehtud erandi kaotamist, kuid peab vajalikuks jätta 

alles kutseliste ja mittekutseliste investorite eristamine avalikustamisega seoses. 

 

Künnised 

Majandus- ja rahanduskomisjoni raportöör on teinud ettepaneku tõsta ja alandada teatavaid 

künniseid, et hõlbustada kapitaliturgudele pääsu nende VKEde jaoks, kes seda soovivad. 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse koostaja on seisukohal, et VKEde rahastamisele 

juurdepääsu parandamine on kasulik ja et tarbijad võiksid samuti investeerimisvõimaluste 

kasvust kasu saada. Pidades silmas seda, millist liiki tarbijad tõenäoliselt neisse 

pakkumistesse investeerivad, on siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse koostaja 

veendunud, et künniste muutmine ei avalda tõenäoliselt olulist mõju tarbijakaitsele. Ta 

soovitab siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil siiski kõnealused künnised läbi vaadata ning 
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esitab seetõttu uuesti asjaomased muudatusettepanekud siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis 

hääletamisele. 

 

Teisesed emissioonid 

Komisjoni ettepanekus on esitatud teiseste emissioonide puhul minimaalne 

avalikustamiskord. Sellega vähenevad halduskulud märkimisväärselt umbes 70 % 

emissioonide puhul. Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse koostaja toetab seda 

tingimusel, et ei ole tehtud olulisi muudatusi, ja esitab sellega seoses muudatusettepaneku. 

 

Ühisrahastamine 

Arvamuse koostaja on teadlik, et komisjon kaalub ühisrahastamisega seonduvat, ja on 

veendunud, et jaeinvestorid on ühisrahastamise poolt pakutavad võimalused selgelt omaks 

võtnud. Ta on veendunud, et platvormid peaksid pakkuma vajalikul tasemel tarbijakaitset, ja 

esitab sellega seoses muudatusettepaneku. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Käesolev määrus on oluline samm 

kapitaliturgude liidu lõpuleviimise teel, mis 

on sätestatud komisjoni 30. septembri 

2015. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele, mille pealkiri on 

„Kapitaliturgude liidu loomise 

tegevuskava”. Kapitaliturgude liidu 

eesmärk on aidata ettevõtetel kasutusele 

võtta rohkem erinevatest allikatest pärit 

kapitali kõikjal Euroopa Liidus (edaspidi 

„liit”), muuta turgude toimimine 

tõhusamaks ja pakkuda investoritele ja 

säästjatele täiendavaid võimalusi panna 

oma raha teenima, et suurendada 

majanduskasvu ja luua töökohti. 

 Käesolev määrus on oluline samm 

kapitaliturgude liidu lõpuleviimise teel, mis 

on sätestatud komisjoni 30. septembri 

2015. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele, mille pealkiri on 

„Kapitaliturgude liidu loomise 

tegevuskava”. Kapitaliturgude liidu 

eesmärk on aidata ettevõtetel kasutusele 

võtta rohkem erinevatest allikatest pärit 

kapitali kõikjal Euroopa Liidus (edaspidi 

„liit“), muuta turgude toimimine 

tõhusamaks ja pakkuda investoritele ja 

säästjatele täiendavaid võimalusi panna 

oma raha teenima, et suurendada 

majanduskasvu ja luua töökohti, eelkõige 

VKEde jaoks. 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Teabe avalikustamine väärtpaberite 

üldsusele pakkumisel või nende 

reguleeritud turul kauplemisele lubamisel 

on väga oluline, et kaitsta investoreid, 

eemaldades teabe ebasümmeetria nende ja 

emitentide vahel. Sellise avalikustamise 

ühtlustamine võimaldab kehtestada 

piiriülese passimehhanismi, mis hõlbustab 

siseturu tõhusat toimimist eri väärtpaberite 

puhul. 

(3) Teabe avalikustamine väärtpaberite 

üldsusele pakkumisel või nende 

reguleeritud turul kauplemisele lubamisel 

on väga oluline, et kaitsta investoreid, 

vähendades teabe ebasümmeetriat nende 

ja emitentide vahel. Sellise avalikustamise 

ühtlustamine võimaldab kehtestada 

piiriülese passimehhanismi, mis hõlbustab 

siseturu tõhusat toimimist eri väärtpaberite 

puhul. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Määruse eesmärk on tagada 

investorite kaitse ja turu tõhusus, samal ajal 

tõhustades ühtset kapitaliturgu. Info 

esitamine, mis vastavalt emitendi ja 

väärtpaberite laadile on vajalik, et 

investorid saaksid teha teadliku 

investeerimisotsuse, tagab koos ärieetika 

eeskirjadega investorite kaitse. Peale selle 

on see teave tõhus vahend väärtpaberite 

vastu usalduse suurendamisel, millega 

aidatakse kaasa väärtpaberiturgude 

nõuetekohasele toimimisele ja nende 

arengule. Sobiv viis selle teabe 

kättesaadavaks tegemiseks on prospekti 

avaldamine. 

(7) Määruse eesmärk on tagada 

investorite kaitse ja turu tõhusus, samal ajal 

tõhustades ühtset kapitaliturgu ning 

hõlbustades VKEde juurdepääsu sellele 

turule. Info esitamine, mis vastavalt 

emitendi ja väärtpaberite laadile on vajalik, 

et investorid saaksid teha teadliku 

investeerimisotsuse, tagab koos ärieetika 

eeskirjadega investorite kaitse. Peale selle 

on see teave tõhus vahend väärtpaberite 

vastu usalduse suurendamisel, millega 

aidatakse kaasa väärtpaberiturgude 

nõuetekohasele toimimisele ja nende 

arengule. Sobiv viis selle teabe 

kättesaadavaks tegemiseks on prospekti 

avaldamine. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Väärtpaberite üldsusele pakkumiste 

puhul, mille väärtus on alla 500 000 euro, 

ei ole käesoleva määruse kohaselt 

prospekti koostamise kulud pakkumise 

kavandatud tuluga tõenäoliselt 

proportsionaalsed. Seetõttu on asjakohane, 

et nõuet koostada käesoleva määruse alusel 

prospekt ei kohaldataks pakkumistele, mis 

on nii väikesed. Liikmesriigid peaksid 

hoiduma riiklikul tasandil kehtestamast 

avalikustamisnõudeid, mis tekitaksid 

ebaproportsionaalse või ebavajaliku 

koorma selliste pakkumistega seoses ja 

seega suurendaksid siseturu killustatust. 

(12) Väärtpaberite üldsusele pakkumiste 

puhul, mille koguväärtus liidus on 

väiksem kui 1 000 000 eurot, ei ole 

käesoleva määruse kohaselt prospekti 

koostamise kulud pakkumise kavandatud 

tuluga tõenäoliselt proportsionaalsed. 

Seetõttu on asjakohane, et nõuet koostada 

käesoleva määruse alusel prospekt ei 

kohaldataks pakkumistele, mis on nii 

väikesed. Liikmesriigid peaksid lisaks 

hoiduma riiklikul tasandil kehtestamast 

avalikustamisnõudeid, mis tekitaksid 

ebaproportsionaalse või ebavajaliku 

koorma selliste pakkumistega seoses ja 

seega suurendaksid siseturu killustatust. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Kuigi proportsionaalsuse huvides 

võiks jätta käesoleva määruse 

kohaldamisalast välja selliste 

väärtpaberite üldsusele pakkumise, mille 

koguväärtus on väiksem kui 1 000 000 

eurot, tuleks siiski tagada tarbijakaitse 

miinimumtase seoses selliste 

pakkumistega, nt sellistes valdkondades 

nagu ühisrahastamine. Tarbijakaitse 

hulka võivad muu hulgas kuuluda selgelt 

nähtavad riskihoiatused, 

avalikustamisega seotud ja 

organisatsioonilised põhinõuded, 

tühistamisõigus ja investeeritavatele 

summadele seatav ülempiir. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Kui üldsusele pakutavad 

väärtpaberid on suunatud ainult 

riigisisestele investoritele ühes 

liikmesriigis ja seega ei oma need 

pakkumised piiriülest mõju ning kui 

pakkumise koguväärtus ei ületa 10 000 000 

eurot, siis ei ole määrusega ettenähtud 

passimehhanism vajalik ja prospekti 

koostamise kulud võivad osutuda 

ebaproportsionaalseks. Seetõttu on 

asjakohane lubada liikmesriikidel 

otsustada vabastada sellised pakkumised 

käesolevas määruses sätestatud 

prospektikohustusest, arvestades nende 

poolt asjakohaseks peetavat riigisiseste 

investorite kaitse taset. Eelkõige peaksid 

liikmesriigid saama vabalt sätestada 

riigisiseses õiguses künnise vahemikus 

500 000 eurot kuni 10 000 000 eurot, 

väljendatuna pakkumise koguväärtusena 

12kuulise perioodi jooksul, alates millest 

seda erandit peaks kohaldama. 

(13)  Kui üldsusele pakutavad 

väärtpaberid on suunatud ainult 

riigisisestele investoritele ühes 

liikmesriigis ja seega ei oma need 

pakkumised piiriülest mõju ning kui 

pakkumise koguväärtus ei ületa 10 000 000 

eurot väljendatuna pakkumise 

koguväärtusena 12-kuulise perioodi 

jooksul, siis ei ole määrusega ettenähtud 

passimehhanism vajalik ja prospekti 

koostamise kulud võivad osutuda 

ebaproportsionaalseks. Seetõttu peaksid 

liikmesriigid vabastama sellised 

pakkumised käesolevas määruses 

sätestatud avalikustamiskohustusest. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Prospekti kokkuvõte peaks olema 

investoritele, eriti jaeinvestoritele kasulik 

teabeallikas. See peaks olema prospekti 

eraldi osa ja selles tuleks keskenduda 

põhiteabele, mida investorid vajavad, et 

otsustada, milliseid pakkumisi ja 

väärtpaberitega kauplemise lubasid lisaks 

kaaluda. Selline põhiteave peaks sisaldama 

emitendi, võimaliku tagaja ja pakutavate 

või reguleeritud turul kauplemisele lubatud 

(22) Prospekti kokkuvõte peaks olema 

investoritele, eriti jaeinvestoritele ja 

VKEdele kasulik teabeallikas. See peaks 

olema prospekti eraldi osa ja selles tuleks 

keskenduda põhiteabele, mida investorid 

vajavad, et otsustada, milliseid pakkumisi 

ja väärtpaberitega kauplemise lubasid 

lisaks kaaluda. Selline põhiteave peaks 

sisaldama emitendi, võimaliku tagaja ja 

pakutavate või reguleeritud turul 



 

PE578.848v04-00 8/21 AD\1099351ET.doc 

ET 

väärtpaberitega seotud peamisi aspekte ja 

riske. See peaks samuti sisaldama 

pakkumise üldtingimusi. Eelkõige peaks 

kokkuvõttes esitatud riskitegurid piirduma 

konkreetsete riskide valikuga, mida emitent 

peab kõige olulisemateks. 

kauplemisele lubatud väärtpaberitega 

seotud peamisi aspekte ja riske. See peaks 

samuti sisaldama pakkumise üldtingimusi. 

Eelkõige peaks kokkuvõttes esitatud 

riskitegurid piirduma konkreetsete riskide 

valikuga, mida emitent peab kõige 

olulisemateks. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 43 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(43) Kapitaliturgude liidu üks kesksetest 

eesmärkidest on liidus rahastamisele 

juurdepääsu hõlbustamine VKEde jaoks. 

Kuna sellised äriühingud vajavad võrreldes 

teiste emitentidega suhteliselt väiksemate 

summade kaasamist, võib prospekti 

koostamise kulu olla ebaproportsionaalselt 

kõrge ja see võib neid sundida hoiduma 

oma väärtpaberite üldsusele pakkumisest. 

Samal ajal võib VKEdega nende suuruse ja 

lühema eelneva kogemuse tõttu seonduda 

võrreldes suuremate emitentidega suurem 

investeerimisrisk ja nad peaksid 

avalikustama piisavalt teavet, et investorid 

saaksid investeerimisotsuse teha. Seega 

tuleks leida sobiv tasakaal finantsturgudele 

kulutõhusa juurdepääsu ja investorite 

kaitse vahel VKEde suhtes kohaldatavate 

prospektide sisu kohandamisel ning seega 

tuleks selle eesmärgi saavutamiseks 

töötada välja konkreetne avalikustamiskord 

VKEdele. 

(43) Kapitaliturgude liidu üks kesksetest 

eesmärkidest on liidus rahastamisele 

juurdepääsu hõlbustamine VKEde jaoks, 

kes on ELi majanduse peamine 

liikumapanev jõud. Kuna sellised 

äriühingud vajavad võrreldes teiste 

emitentidega suhteliselt väiksemate 

summade kaasamist, võib prospekti 

koostamise kulu olla ebaproportsionaalselt 

kõrge ja keerulised haldusmenetlused 

võivad neid sundida hoiduma oma 

väärtpaberite üldsusele pakkumisest. Samal 

ajal võib VKEdega nende suuruse ja 

lühema eelneva kogemuse tõttu seonduda 

võrreldes suuremate emitentidega suurem 

investeerimisrisk ja nad peaksid 

avalikustama piisavalt teavet, et investorid 

saaksid investeerimisotsuse teha. Seega 

tuleks leida sobiv tasakaal finantsturgudele 

kulutõhusa juurdepääsu ja investorite 

kaitse vahel VKEde suhtes kohaldatavate 

prospektide sisu kohandamisel ning seega 

tuleks selle eesmärgi saavutamiseks 

töötada välja konkreetne avalikustamiskord 

VKEdele. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 44 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(44) Miinimumteavet, mida VKEd 

peavad vastavalt konkreetsele 

avalikustamiskorrale avaldama, tuleks 

kohandada selliselt, et keskendutakse 
teabele, mis on oluline ja sellise suurusega 

äriühingute ja nende investorite puhul 

asjakohane, ja selle eesmärk peaks olema 

ühelt poolt tagada proportsionaalsus 

äriühingu suuruse ja selle rahaliste 

vahendite hankimise vajaduse ning teiselt 

poolt prospekti koostamise kulude vahel. 

Et tagada, et VKEd saaksid koostada 

prospekte ilma nende suuruse ja seega 

nende hangitavate rahaliste vahendite 

suhtes ebaproportsionaalseid kulusid 

tekitamata, peaks VKEde 

avalikustamiskord olema reguleeritud turul 

olevate äriühingute suhtes kohaldatavast 

korrast paindlikum sel määral, et sellega 

tagataks investoritele vajaliku põhiteabe 

avaldamine. 

(44) Vähendatud teabes, mida VKEd 

peavad vastavalt konkreetsele 

avalikustamiskorrale avaldama, tuleks 

keskenduda teabele, mis on oluline ja 

sellise suurusega äriühingute ja nende 

investorite puhul asjakohane. Selle 

eesmärk peaks olema ühelt poolt tagada 

proportsionaalsus äriühingu suuruse ja 

selle rahaliste vahendite hankimise 

vajaduse ning teiselt poolt prospekti 

koostamise kulude vahel. Et tagada, et 

VKEd saaksid koostada prospekte ilma 

nende suuruse ja seega nende hangitavate 

rahaliste vahendite suhtes 

ebaproportsionaalseid kulusid tekitamata, 

peaks VKEde avalikustamiskord olema 

reguleeritud turul olevate äriühingute 

suhtes kohaldatavast korrast paindlikum sel 

määral, et sellega tagataks investoritele 

vajaliku põhiteabe avaldamine. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 47 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(47) 100 000 eurost suurema 

nimiväärtusega mittekapitaliväärtpaberite 

emissioonidele kohaldatav sooduskord 

võib moonutada võlakirjaturgude 

ülesehitust, takistada portfellide piisavat 

mitmekesistamist ja elektrooniliste 

kauplemisplatvormide arengut, millega 

vähendatakse teisese turu likviidsust ja 

mis võib piirata jaeinvestorite 

investeerimisvalikuid, võttes neilt 

võimaluse omandada investeerimisjärgu 

äriühingu võlakirju. Seega on asjakohane 

jätta välja prospektierand 

mittekapitaliväärtpaberite pakkumisel, kui 

välja jäetud 
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nende nimiväärtus on vähemalt 100 000 

eurot, ja leebem avalikustamisstandard, 

mida pakutakse selliste 

mittekapitaliväärtpaberite prospektidele, 

mida algselt hõlmas direktiiv 2003/71/EÜ. 

Eelkõige on asjakohane ühtlustada 

mittekapitaliväärtpaberite prospektide 

minimaalse teabe nõuded, asendades 

kahetasandilise avalikustamisstandardi, 

kus eristatakse ainult kutselistele 

investoritele suunatud emissioone ja 

mittekutselistele investoritele suunatud 

emissioone. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 49 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(49) Teatavatel juhtudel peaks pädev 

asutus lubama tundliku teabe prospektist 

välja jätta, et vältida emitenti kahjustavaid 

olukordi. 

(49) Teatavatel juhtudel peaks pädev 

asutus lubama tundliku teabe prospektist 

välja jätta, et vältida emitenti kahjustavaid 

olukordi, tingimusel et selline väljajätmine 

ei eksita tõenäoliselt üldsust seoses 

emitendi, pakkuja või tagaja teadlikuks 

hindamiseks vajalike faktide ja 

asjaoludega. 

Selgitus 

Põhjendus tuleks viia kooskõlla ettepaneku vastava artikliga (artikkel 17, lõige 2, punkt b) 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) väärtpaberite pakkumine vähem kui 

150-le sellisele füüsilisele või juriidilisele 

isikule liikmesriigi kohta, kes ei ole 

kutselised investorid; 

(b) väärtpaberite pakkumine on 

suunatud vähem kui 500-le sellisele 

füüsilisele või juriidilisele isikule 

liikmesriigi kohta, kes ei ole kutselised 
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investorid; nende isikute arvu 

kindlaksmääramisel, kellele pakkumine 

on suunatud, ei arvestata olemasolevaid 

aktsionäre ja töötajaid; 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) väärtpaberite pakkumine, millest 

igaühe nimiväärtus on vähemalt 100 000 

eurot; 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) väärtpaberite pakkumine, mille 

koguväärtus liidus on vähem kui 500 000 

eurot, kusjuures seda arvestatakse 

kaheteistkümne kuu kohta; 

(d) väärtpaberite pakkumine, mille 

koguväärtus liidus on vähem kui 1 000 000 

eurot, kusjuures seda arvestatakse 

kaheteistkümne kuu kohta; 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt v a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 v a) „jaeinvestor“ – jaeinvestor 

määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 4 

punkti 6 tähenduses; 

Selgitus 

Lisatakse kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) määruses 

sisalduv „jaeinvestori“ mõiste. 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriik võib teha üldsusele 

pakutavatele väärtpaberitele erandi lõikes 

1 ettenähtud prospektinõudest, tingimusel 

et: 

2. Üldsusele pakutavatele 

väärtpaberitele tehakse erand lõikes 1 

ettenähtud prospektinõudest, tingimusel et: 

(a)  pakkumine tehakse ainult selles 

liikmesriigis ja 

(a)  pakkumise suhtes ei kohaldata 

teavitamist kooskõlas artikliga 24 ning 

(b)  pakkumise koguväärtus on väiksem 

kui 12 kuu jooksul arvutatud rahaline 

summa, mis ei ületa 10 000 000 eurot. 

(b)  pakkumise koguväärtus on väiksem 

kui 12 kuu jooksul arvutatud rahaline 

summa, mis ei ületa 10 000 000 eurot. 

Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja 

ESMAt käesoleva lõikega ette nähtud 

valikuõiguse kasutamisest, sealhulgas 

pakkumise väärtusest, alla mida 

kohaldatakse riigisiseste pakkumiste 

suhtes kehtivat erandit. 

Liikmesriigid ei kehtesta ega säilita 

avalikustamisnõudeid pakkumiste suhtes, 

millele on käesoleva lõike alusel erand 

tehtud. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Erandina esimesest lõigust ei ole 

kokkuvõte nõutav, kui prospekt on seotud 

selliste mittekapitaliväärtpaberite 

lubamisega reguleeritud turul 

kauplemisele, mida pakutakse üksnes 

kutselistele investoritele või mille 

nimiväärtus on vähemalt 100 000 eurot. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kokkuvõtte sisu peab olema täpne, 

õige ja selge ega tohi olla eksitav. See on 

kooskõlas prospekti muude osadega. 

2. Kokkuvõtte sisu peab olema täpne, 

õige ja selge, sisaldama kogu asjakohast 

teavet ega tohi olla eksitav. See on 

kooskõlas prospekti muude osadega. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kokkuvõte koostatakse lühidokumendina, 

mis on sisutihe ja printimisel 

maksimaalselt kuuel A4 leheküljel. See: 

Kokkuvõte koostatakse lühidokumendina, 

mis on sisutihe ja printimisel 

maksimaalselt kuuel A4 leheküljel, kuid 

vajaduse korral võib selle mahtu 

suurendada kuni 10 leheküljeni. See: 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) on kirjutatud keeleliselt ja stiililiselt 

nii, et see hõlbustab teabest arusaamist, 

eelkõige keeleliselt selgelt, mittetehniliselt, 

sisutihedalt ja arusaadavalt. 

(b) on kirjutatud keeleliselt ja stiililiselt 

nii, et see hõlbustab teabest arusaamist, 

eelkõige keeleliselt selgelt, mittetehniliselt, 

sisutihedalt ja asjaomase investori liigi 

jaoks arusaadavalt. 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 4 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a)  hoiatusi sisaldav sissejuhatus; (a) hoiatusi sisaldav sissejuhatus, mis 

muu hulgas sisaldab teavet selle kohta, 

millises ulatuses võivad investorid oma 
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investeeringutest halvima stsenaariumi 

korral ilma jääda; 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 5 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kokkuvõtte sissejuhatus peab 

sisaldama väärtpaberite nimetust, emitendi, 

pakkuja või loa taotleja nime ja 

kontaktandmeid, päritoluliikmesriigi 

pädeva asutuse nime ja kontaktandmeid 

ning dokumendi kuupäeva. See peab 

sisaldama hoiatusi selle kohta, et: 

5. Lõike 4 punktis a osutatud jaotis 

peab sisaldama väärtpaberite nimetust, 

emitendi, pakkuja või loa taotleja nime ja 

kontaktandmeid, päritoluliikmesriigi 

pädeva asutuse nime ja kontaktandmeid 

ning dokumendi kuupäeva. See peab 

sisaldama hoiatusi selle kohta, et: 

 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 6 – punkt c 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) alajaotises pealkirjaga „Mis on 

emitendiga seotud konkreetsed 

põhiriskid?“ – kuni viie sellise kõige 

olulisema riskiteguri lühikirjeldus, mis on 

emitendiga seotud ja mis kuuluvad 

vastavalt artiklile 16 kõige olulisemate 

riskide kategooriasse. 

(c) alajaotises pealkirjaga „Mis on 

emitendiga seotud konkreetsed 

põhiriskid?“ – kuni viie sellise kõige 

olulisema riskiteguri lühike ja selge 

kirjeldus, mis on emitendiga seotud ja mis 

kuuluvad vastavalt artiklile 16 kõige 

olulisemate riskide kategooriasse; vajaduse 

korral võib riskitegurite arvu suurendada 

kuni kaheksani. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 7 – punkt d 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) alajaotises pealkirjaga „Mis on (d) alajaotises pealkirjaga „Mis on 
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väärtpaberitele omased põhiriskid?“ – kuni 

viie sellise kõige olulisema riskiteguri 

lühikirjeldus, mis on väärtpaberitega 

seotud ja mis kuuluvad vastavalt artiklile 

16 kõige olulisemate riskide kategooriasse. 

väärtpaberitele omased põhiriskid?“ – kuni 

viie sellise kõige olulisema riskiteguri 

lühike ja selge kirjeldus, mis on 

väärtpaberitega seotud ja mis kuuluvad 

vastavalt artiklile 16 kõige olulisemate 

riskide kategooriasse; vajaduse korral võib 

riskitegurite arvu suurendada kuni 

kaheksani. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui algse prospekti osana esitatud 

registreerimisdokumendis sisalduvas 

teabes puuduvad olulised muudatused, ei 

nõuta teisese emissiooni puhul konkreetse 

registreerimisdokumendi kinnitamist 

pädeva asutuse poolt enne selle 

avaldamist. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

VKEd võivad otsustada koostada 

väärtpaberite üldsusele pakkumisel 

prospekti vastavalt VKEde miinimumteabe 

avalikustamise korrale, tingimusel et neil ei 

ole reguleeritud turul kauplemisele lubatud 

väärtpabereid. 

Emitendid võivad otsustada koostada 

väärtpaberite üldsusele pakkumisel 

prospekti vastavalt käesolevas artiklis 

kehtestatud proportsionaalsele 
avalikustamise korrale, tingimusel et neil ei 

ole reguleeritud turul kauplemisele lubatud 

väärtpabereid ja tingimusel, et nad: 

 (a)  kas pakuvad üldsusele 

väärtpabereid, mille koguväärtus liidus ei 

ületa 10 000 000 eurot, arvestatuna 12 

kuu kohta, ja sellest teatatakse vastavalt 

artiklile 24; või 
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 (b)  on VKEd, kes pakuvad üldsusele 

väärtpabereid vähemalt ühes liikmesriigis. 

 („Proportsionaalse“ avalikustamise korra 

kasutamine „miinimumteabe“ 

avalikustamise korra asemel on 

horisontaalne ja nõuab vastavaid 

muudatusi kogu tekstis.) 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Prospektis nimetatud riskitegurid 

piiratakse riskidega, mis on konkreetselt 

emitendi ja/või väärtpaberitega seotud, 

ning on teadliku investeerimisotsuse 

tegemiseks olulised, nagu on kinnitatud 

registreerimisdokumendi ja 

väärtpaberikirjelduse sisus. Need jagatakse 

kõige rohkem kolmeks eraldi 

kategooriaks, milles neid eristatakse 

nende suhtelise olulisuse põhjal, lähtudes 

emitendi hinnangust nende esinemise 

tõenäosusele ning nende negatiivse mõju 

eeldatavast ulatusest. 

1. Prospektis nimetatud riskitegurid 

piiratakse riskidega, mis on konkreetselt 

emitendi ja/või väärtpaberitega seotud, 

ning on teadliku investeerimisotsuse 

tegemiseks olulised, nagu on kinnitatud 

registreerimisdokumendi ja 

väärtpaberikirjelduse sisus. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

töötab välja suunised pädevatele 

asutustele, kuidas hinnata riskitegurite 

spetsiifilisust ja olulisust ning 

riskitegureid kategooriate vahel jagada. 

2. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

töötab välja suunised, kuidas hinnata 

riskitegurite spetsiifilisust ja olulisust. 

Lisaks töötab Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve välja 

suunised, mis aitavad pädevatel asutustel 

hinnata riskitegureid viisil, mis soodustab 

asjakohast ja sihipärast riskitegurite 

avalikustamist emitentide poolt. 
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Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse 

prospektide, registreerimisdokumentide, 

sealhulgas universaalsete 

registreerimisdokumentide, lisade ja 

muudatuste kinnitamise ning universaalsete 

registreerimisdokumentide, nende 

muudatuste ja lõplike tingimuste eest 

võetavad lõivud avalikustatakse üldsusele 

vähemalt pädeva asutuse kodulehel. 

9. Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse 

prospektide, registreerimisdokumentide, 

sealhulgas universaalsete 

registreerimisdokumentide, lisade ja 

muudatuste kinnitamise ning universaalsete 

registreerimisdokumentide, nende 

muudatuste ja lõplike tingimuste eest 

võetavad lõivud on proportsionaalsed ja 

avalikustatakse üldsusele vähemalt pädeva 

asutuse kodulehel. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12. Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 

1095/2010 artikli 30 kohaldamist, 

korraldab ja teeb ESMA vähemalt ühe 

pädevate asutuste kontrolli- ja 

kinnitamismenetluste, (sealhulgas pädevate 

asutuste vahelise kinnitustest teatamise) 

vastastikuse hindamise. Vastastikuse 

hindamise käigus hinnatakse samuti 

pädevate asutuste kontrolli ja kinnitamise 

eri käsitlusviiside mõju emitentide võimele 

kaasata kapitali Euroopa Liidus. 

Vastastikuse hindamise aruanne 

avaldatakse hiljemalt kolm aastat pärast 

määruse avaldamist. Vastastikuse 

hindamise kontekstis peab ESMA vajaduse 

korral paluma määruse (EL) nr 1095/2010 

artiklis 37 osutatud väärtpaberituru 

sidusrühmade kogu arvamust või 

nõuandeid. 

12. Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 

1095/2010 artikli 30 kohaldamist, 

korraldab ja teeb ESMA ka vähemalt ühe 

pädevate asutuste kontrolli- ja 

kinnitamismenetluste, (sealhulgas pädevate 

asutuste vahelise kinnitustest teatamise) 

vastastikuse hindamise. Vastastikuse 

hindamise käigus hinnatakse samuti 

pädevate asutuste kontrolli ja kinnitamise 

eri käsitlusviiside mõju emitentide võimele 

kaasata kapitali Euroopa Liidus. 

Vastastikuse hindamise aruanne 

avaldatakse hiljemalt kolm aastat pärast 

määruse avaldamist. Aruanne on ka 

internetis kättesaadav. Vastastikuse 

hindamise kontekstis peab ESMA vajaduse 

korral paluma määruse (EL) nr 1095/2010 

artiklis 37 osutatud väärtpaberituru 

sidusrühmade kogu arvamust või 

nõuandeid. 
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Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Pädeva asutuse mis tahes nõutud 

tasu käesoleva artikli kohaselt toimuvaks 

reklaamide kontrollimiseks peab olema 

proportsionaalsel tasemel. 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Iga vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 

võib nõuda üksnes artiklis 7 osutatud 

kokkuvõtte tõlkimist oma riigikeelde 

(riigikeeltesse), kuid ei saa nõuda 

prospekti muude osade tõlkimist. 

Iga vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 

nõuab artiklis 7 osutatud kokkuvõtte 

koostamist liikmesriigi ametlikes keeltes 

või ühes nendest ametlikest keeltest, mida 

kasutatakse selles liikmesriigi osas, kus 

väärtpaberit pakutakse, või muus keeles, 

mida kõnealuse liikmesriigi pädevad 

asutused aktsepteerivad; mõnes muus 

keeles koostatud dokument tõlgitakse ühte 

kõnealustest keeltest.  

 Tõlge peab tõeselt ja täpselt kajastama 

algupärase kokkuvõtte sisu. 

 Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus ei 

nõua prospekti muude osade tõlkimist. 

 Kui väärtpaberit pakutakse liikmesriigis 

turustusdokumentidega, mis on kirjutatud 

selle liikmesriigi ühes või mitmes 

ametlikus keeles, peab kokkuvõte olema 

vähemalt asjaomastes ametlikes keeltes. 

Selgitus 

Muudatusettepanek põhineb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete 

(PRIIPid) määruse artiklil 7. 
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Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 3 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Iga vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 

võib nõuda üksnes artiklis 7 osutatud 

kokkuvõtte tõlkimist oma riigikeelde 

(riigikeeltesse), kuid ei saa nõuda 

prospekti muude osade tõlkimist. 

Iga vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 

nõuab artiklis 7 osutatud kokkuvõtte 

koostamist liikmesriigi ametlikes keeltes 

või ühes nendest ametlikest keeltest, mida 

kasutatakse selles liikmesriigi osas, kus 

väärtpaberit pakutakse, või muus keeles, 

mida kõnealuse liikmesriigi pädevad 

asutused aktsepteerivad; mõnes muus 

keeles koostatud dokument tõlgitakse ühte 

kõnealustest keeltest. 

 Tõlge peab tõeselt ja täpselt kajastama 

algupärase kokkuvõtte sisu.  

 Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus ei 

nõua prospekti muude osade tõlkimist. 

 Kui väärtpaberit pakutakse liikmesriigis 

turustusdokumentidega, mis on kirjutatud 

selle liikmesriigi ühes või mitmes 

ametlikus keeles, peab kokkuvõte olema 

vähemalt asjaomastes ametlikes keeltes. 

Selgitus 

Muudatusettepanek põhineb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete 

(PRIIPid) määruse artiklil 7. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 27 kohaldamiseks ja vajaduse korral 

artikli 26 kohaldamiseks sõlmivad 

liikmesriikide pädevad asutused 

kolmandate riikide järelevalveasutustega 

koostöökokkulepped teabevahetuse kohta 

ja käesolevast määrusest tulenevate 

kohustuste täitmise kohta kolmandates 

Artikli 27 kohaldamiseks ja vajaduse korral 

artikli 26 kohaldamiseks sõlmivad 

liikmesriikide pädevad asutused 

kolmandate riikide pädevate asutustega 

järelevalvealased koostöökokkulepped 

teabevahetuse kohta ja käesolevast 

määrusest tulenevate kohustuste täitmise 
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riikides. Kõnealused koostöökokkulepped 

peavad tagama vähemalt tõhusa 

teabevahetuse, mis võimaldab pädevatel 

asutustel täita määrusest tulenevaid 

ülesandeid. 

kohta kolmandates riikides. Kõnealused 

järelevalvealased koostöökokkulepped 

peavad tagama tõhusa teabevahetuse, mis 

võimaldab pädevatel asutustel täita 

määrusest tulenevaid ülesandeid. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Liikmesriigid võtavad kõik 

vajalikud meetmed, et tagada optimaalne 

aruandluskord seoses käesoleva määruse 

rikkumisega. 
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       istungil teada andmise kuupäev 

IMCO 

18.1.2016 

Arvamuse koostaja 

       nimetamise kuupäev 

Vicky Ford 

2.2.2016 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 20.4.2016 23.5.2016   

Vastuvõtmise kuupäev 14.6.2016    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

20 

15 

0 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, 

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, 

Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, 

Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, 

Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Mylène 

Troszczynski, Marco Zullo 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Edward Czesak, Jussi 

Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc 

Tarabella, Sabine Verheyen 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Daniela Aiuto 

 
 


