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Vastuväited delegeeritud õigusaktile: kombineeritud jae- ja 

kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendid  

Euroopa Parlamendi 14. septembri 2016. aasta resolutsioon komisjoni 30. juuni 

2016. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja 

kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades 

regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, 

läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise 

tingimustega (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2016)03999) (edaspidi „delegeeritud 

määrus“), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrust (EL) 

nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste 

investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, eriti selle artikli 8 lõiget 5, 

artikli 10 lõiget 2 ja artikli 13 lõiget 5, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) 

nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 

Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 

kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 

2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus 

(Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust 

nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ, ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1095/2010, 

millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), 

muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni 

otsus 2009/77/EÜ, 

– võttes arvesse regulatiivse tehnilise standardi eelnõu, mille Euroopa 

järelevalveasutuste ühiskomitee esitas 6. aprillil 2016 vastavalt määruste (EL) 

nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 artiklitele 10 ja 56, 



 

 

– võttes arvesse komisjonile teatavaks tehtud kirja, mille majandus- ja 

rahanduskomisjoni esimees saatis komisjonile 30. juunil 2016, ning kirja, mille 

majandus- ja rahanduskomisjoni esimees saatis 12. juulil 2016, 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni resolutsiooni ettepanekut, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 3, 

A. arvestades, et võrdsete tingimuste edendamiseks turul on ülioluline, et tarbijale antav 

teave investeerimistoodete kohta oleks võrreldav, olenemata sellest, millist tüüpi 

finantsvahendaja neid koostab või turustab; 

B. arvestades, et krediidiriski mittearvestamine kindlustustoodete riskikategooria 

arvutamisel kujutaks endast investeerijate eksitamist; 

C. arvestades, et endiselt vajab selgitamist see, kuidas käsitleda mitmeid valikuvõimalusi 

pakkuvaid tooteid, eriti seoses eurofondidele (UCITS) antud vabastusega vastavalt 

määrusele (EL) nr 1286/2014; 

D. arvestades, et komisjoni poolt vastu võetud delegeeritud määrus sisaldab vigu 

tootlusprognooside arvutamise metoodikas ning ei vasta seega määruse (EL) 

nr 1286/2014 nõuetele anda teavet, mis on täpne, aus ja selge ja mitteeksitav, ja lisaks 

ei tooda mõnede PRIIPide puhul (isegi negatiivse stsenaariumi korral ja isegi toodete 

puhul, mis on soovitatava minimaalse hoidmisaja jooksul regulaarselt kahjumit 

tootnud) selles välja asjaolu, et investeerijad võivad oma raha kaotada; 

E. arvestades, et delegeeritud määruses puuduvad üksikasjalikud juhendid nn 

arusaadavust puudutava hoiatuse kohta, mis kujutab endast tõsist ohtu nimetatud 

elemendi ebajärjekindlaks rakendamiseks põhiteabedokumentides kogu ühtsel turul; 

F. arvestades, et Euroopa Parlament jääb seisukohale, et täiendava regulatiivse tehnilise 

standardi raames on vaja rohkem standardiseerida seda, millal arusaamist puudutavat 

hoiatust kasutatakse; 

G. arvestades, et kui delegeeritud määruse eeskirjad jäävad muutmata, on oht, et need 

lähevad vastuollu õigusakti mõtte ja eesmärgiga, milleks on anda jaeinvestoritele 

selget, võrreldavat, arusaadavat ja mitteeksitavat teavet PRIIPide kohta; 

H. arvestades, et majandus- ja rahanduskomisjoni esimehe poolt komisjonile 

30. juunil 2016 saadetud kirjas palus parlamendi läbirääkimisrühm komisjonil hinnata, 

kas määruse (EL) nr 1286/2014 rakendamine tuleks edasi lükata; 

1. esitab komisjoni delegeeritud määrusele vastuväiteid; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada 

talle, et delegeeritud määrus ei saa jõustuda; 

3. palub komisjonil esitada uue delegeeritud õigusakti, milles võetakse arvesse eelpool 

nimetatud soovitusi;  

4. palub komisjonil kaaluda ettepanekut lükata määruse (EL) nr 1286/2014 

rakendamiskuupäev edasi, muutmata muid 1. tasandi sätteid, et tagada nimetatud 



 

 

määruses ja delegeeritud määruses sätestatud nõuete sujuv rakendamine ning vältida 

1. tasandi rakendamist enne regulatiivse tehnilise standardi jõustumist; 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ning 

liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 

 

 


