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Muudatusettepanek 368
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) jaotises pealkirjaga „Mis on 
investeeringu eesmärk?” näidatakse ära 
soovitatav minimaalne hoidmisaeg ning 
toote prognoositav likviidsusprofiil, 
sealhulgas investeeringu ennetähtaegse 
lõpetamise võimalus ja tingimused, võttes 
arvesse investeerimistoote riski ja tootluse 
profiili ja selle eesmärgiks olevat turu 
arengut:

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 369
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) jaotises pealkirjaga „Mis on
investeeringu eesmärk?” näidatakse ära 
soovitatav minimaalne hoidmisaeg ning 
toote prognoositav likviidsusprofiil, 
sealhulgas investeeringu ennetähtaegse 
lõpetamise võimalus ja tingimused, võttes 
arvesse investeerimistoote riski ja tootluse 
profiili ja selle eesmärgiks olevat turu 
arengut:

(d) jaotises pealkirjaga „Millistel 
tingimustel saan oma investeeringu
lõpetada?” näidatakse ära soovitatav või 
nõutav minimaalne hoidmisaeg, kusjuures 
pakkumises esitatud minimaalne
soovitatav investeerimistoote 
hoidmistähtaeg tõendab investeeringu 
ennetähtaegse lõpetamise võimalust ja 
tingimusi:

Or. en
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Muudatusettepanek 370
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) jaotises pealkirjaga „Mis on 
investeeringu eesmärk?” näidatakse ära 
soovitatav minimaalne hoidmisaeg ning 
toote prognoositav likviidsusprofiil, 
sealhulgas investeeringu ennetähtaegse 
lõpetamise võimalus ja tingimused, võttes 
arvesse investeerimistoote riski ja tootluse 
profiili ja selle eesmärgiks olevat turu 
arengut:

(d) jaotises pealkirjaga „Eesmärgid ja 
investeerimispoliitika” näidatakse ära 
soovitatav minimaalne hoidmisaeg ning 
toote prognoositav likviidsusprofiil, 
sealhulgas investeeringu ennetähtaegse 
lõpetamise võimalus ja tingimused, võttes 
arvesse investeerimistoote riski ja tootluse 
profiili ja selle eesmärgiks olevat turu 
arengut:

Or. en

Muudatusettepanek 371
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) jaotises pealkirjaga „Mis on
investeeringu eesmärk?” näidatakse ära 
soovitatav minimaalne hoidmisaeg ning 
toote prognoositav likviidsusprofiil, 
sealhulgas investeeringu ennetähtaegse 
lõpetamise võimalus ja tingimused, võttes 
arvesse investeerimistoote riski ja tootluse 
profiili ja selle eesmärgiks olevat turu 
arengut:

(d) jaotises pealkirjaga „Teie investeeringu
soovitatav hoidmisaeg ja müümine” 
näidatakse ära soovitatav minimaalne 
hoidmisaeg ning toote prognoositav 
likviidsusprofiil, sealhulgas investeeringu 
ennetähtaegse lõpetamise võimalus ja 
tingimused, võttes arvesse 
investeerimistoote riski ja tootluse profiili 
ja selle eesmärgiks olevat turu arengut:

Or. en

Muudatusettepanek 372
Syed Kamall
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) jaotises pealkirjaga „Mis on 
investeeringu eesmärk?” näidatakse ära 
soovitatav minimaalne hoidmisaeg ning 
toote prognoositav likviidsusprofiil, 
sealhulgas investeeringu ennetähtaegse 
lõpetamise võimalus ja tingimused, võttes 
arvesse investeerimistoote riski ja tootluse 
profiili ja selle eesmärgiks olevat turu 
arengut:

(d) jaotises pealkirjaga „Mis on 
investeeringu eesmärk?” näidatakse ära 
soovitatav minimaalne hoidmisaeg ning 
toote prognoositav likviidsusprofiil, 
sealhulgas investeeringu ennetähtaegse 
lõpetamise võimalus ja tingimused, võttes 
arvesse kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote riski ja tootluse 
profiili ja selle eesmärgiks olevat turu 
arengut:

Or. en

Muudatusettepanek 373
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 
ja mis kasu ma võin sellest saada?” 
kirjeldatakse investeerimistoote riski ja 
tootluse profiili, sealhulgas esitatakse 
kõnealuse profiili koondnäitaja ja 
hoiatused seoses mis tahes eririskidega, 
mida koondnäitaja ei pruugi täielikult 
kajastada;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 374
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 
ja mis kasu ma võin sellest saada?” 
kirjeldatakse investeerimistoote riski ja 
tootluse profiili, sealhulgas esitatakse 
kõnealuse profiili koondnäitaja ja 
hoiatused seoses mis tahes eririskidega, 
mida koondnäitaja ei pruugi täielikult 
kajastada;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 375
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 
ja mis kasu ma võin sellest saada?” 
kirjeldatakse investeerimistoote riski ja
tootluse profiili, sealhulgas esitatakse 
kõnealuse profiili koondnäitaja ja 
hoiatused seoses mis tahes eririskidega, 
mida koondnäitaja ei pruugi täielikult 
kajastada;

(e) jaotises pealkirjaga „Riski ja tootluse
profiil” kirjeldatakse järgmist:

i) investeerimistoote riski ja tootluse 
profiil, sealhulgas kõnealuse profiili 
koondnäitaja, mis peegeldab ka kulude 
mõju ja mis esitatakse 
tootlusprognoosidena, ning lihtsas keeles 
selgitus toote peamiste riskide kohta;
ii) investeerimistoote tõenäolise edaspidise 
tulemuslikkuse, sealhulgas selle toote 
riskide võrdlus riskivaba võrdlusalusega;
iii) toote keskkonnariski profiil;
iv) mis tahes tagatised või kapitalikaitse, 
neid pakkuv üksus ning nende mis tahes 
piirangud;
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v) kas investeerimistoode on hõlmatud
mõne hüvitus- või tagatissüsteemi või 
muu investorit kaitsva meetmega, näiteks 
depositooriumiga;

Or. en

Muudatusettepanek 376
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 
ja mis kasu ma võin sellest saada?” 
kirjeldatakse investeerimistoote riski ja 
tootluse profiili, sealhulgas esitatakse 
kõnealuse profiili koondnäitaja ja
hoiatused seoses mis tahes eririskidega,
mida koondnäitaja ei pruugi täielikult 
kajastada;

(e) jaotises pealkirjaga „Risk ja 
tootlusprofiil” kirjeldatakse 
investeerimistoote riski ja tootluse profiili, 
sealhulgas esitatakse kõnealuse profiili 
koondnäitaja, selle peamised piirangud 
ning nende riskide kirjeldav selgitus, mis 
on olulised kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete puhul ja mida ei 
ole piisavalt arvesse võetud riski ja 
tootluse profiili koondnäitajas;

Or. en

Muudatusettepanek 377
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 
ja mis kasu ma võin sellest saada?”
kirjeldatakse investeerimistoote riski ja 
tootluse profiili, sealhulgas esitatakse 
kõnealuse profiili koondnäitaja ja 
hoiatused seoses mis tahes eririskidega, 
mida koondnäitaja ei pruugi täielikult 

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 
ja mida ma võiksin saada vastutasuks?”, 
võttes arvesse investeerimistoote riski ja 
tootluse profiili ning toote eesmärgiks 
olevat turu arengut; samuti 
investeerimistoote riski ja tootluse profiili, 
sealhulgas esitatakse kõnealuse profiili
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kajastada; riskinäitaja ja hoiatused seoses mis tahes 
eririskidega, mida koondnäitaja ei pruugi 
täielikult kajastada;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga hõlmatakse artikli 8 lõike 2 punkti d lõpuosa.

Muudatusettepanek 378
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 
ja mis kasu ma võin sellest saada?” 
kirjeldatakse investeerimistoote riski ja 
tootluse profiili, sealhulgas esitatakse 
kõnealuse profiili koondnäitaja ja 
hoiatused seoses mis tahes eririskidega, 
mida koondnäitaja ei pruugi täielikult 
kajastada;

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 
ja mis kasu ma võin sellest saada?” 
kirjeldatakse investeerimistoote riski ja 
tootluse profiili, sealhulgas esitatakse 
kõnealuse profiili koondnäitaja ja 
hoiatused seoses mis tahes eririskidega, 
mida koondnäitaja ei pruugi täielikult 
kajastada; samuti nende riskide kirjeldav 
selgitus, mis on olulised investeerimistoote 
puhul, et seada profiil õigesse konteksti;

Or. en

Muudatusettepanek 379
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 
ja mis kasu ma võin sellest saada?” 
kirjeldatakse investeerimistoote riski ja 
tootluse profiili, sealhulgas esitatakse 
kõnealuse profiili koondnäitaja ja 

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 
ja mis kasu ma võin sellest saada?” 
kirjeldatakse investeerimistoote riski ja 
tootluse profiili, sealhulgas esitatakse 
kõnealuse profiili koondnäitaja ja 
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hoiatused seoses mis tahes eririskidega, 
mida koondnäitaja ei pruugi täielikult 
kajastada;

hoiatused seoses mis tahes eririskidega, 
mida koondnäitaja ei pruugi täielikult 
kajastada; riskide kirjeldus peab olema 
arusaadav ja ülevaatlik;

Or. de

Muudatusettepanek 380
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 
ja mis kasu ma võin sellest saada?” 
kirjeldatakse investeerimistoote riski ja 
tootluse profiili, sealhulgas esitatakse
kõnealuse profiili koondnäitaja ja 
hoiatused seoses mis tahes eririskidega, 
mida koondnäitaja ei pruugi täielikult 
kajastada;

(e) jaotises pealkirjaga „Riski ja tootluse 
profiil” kirjeldatakse investeerimistoote 
riski ja tootluse profiili, sealhulgas 
esitatakse asjaomaste riskide kirjeldav 
selgitus kooskõlas pakkumisdokumentides 
osutatud võimalike riskidega;

Or. en

Muudatusettepanek 381
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 
ja mis kasu ma võin sellest saada?” 
kirjeldatakse investeerimistoote riski ja 
tootluse profiili, sealhulgas esitatakse 
kõnealuse profiili koondnäitaja ja 
hoiatused seoses mis tahes eririskidega, 
mida koondnäitaja ei pruugi täielikult 
kajastada;

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 
ja mis kasu ma võin sellest saada?”
selgitatakse, kas kapitali kaotamine on 
võimalik, kirjeldatakse investeerimistoote 
riski ja tootluse profiili, sealhulgas 
esitatakse kõnealuse profiili koondnäitaja 
ja hoiatused seoses mis tahes eririskidega, 
mida koondnäitaja ei pruugi täielikult 
kajastada;
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Or. en

Muudatusettepanek 382
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 
ja mis kasu ma võin sellest saada?” 
kirjeldatakse investeerimistoote riski ja 
tootluse profiili, sealhulgas esitatakse 
kõnealuse profiili koondnäitaja ja
hoiatused seoses mis tahes eririskidega, 
mida koondnäitaja ei pruugi täielikult 
kajastada;

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 
ja mis kasu ma võin sellest saada?” 
kirjeldatakse investeerimistoote riski ja 
tootluse profiili, sealhulgas esitatakse 
kõnealuse profiili koondnäitaja ja hoiatuse, 
et tootelt saadavat tulu võivad negatiivselt 
mõjutada riskid, mis on loetletud 
järgnevas kirjelduses:

Or. en

Muudatusettepanek 383
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vastaspoole riskid, operatsiooniriskid ja 
likviidsusriskid, mis toodet mõjutavad;

Or. en

Muudatusettepanek 384
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e – alapunkt ii (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toote tootluse tundlikkus tegelike 
stressiolukordade suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 385
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) toote võimendav komponent, kui see 
komponent võib riske suurendada;

Or. en

Muudatusettepanek 386
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e – alapunkt iv (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) muud konkreetsed riskid, mida ei saa 
koondnäitajas täiel määral kajastada;

Or. en

Muudatusettepanek 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) lühiselgitus selle kohta, kas kapitali 
kaotamine on võimalik, sealhulgas 
järgnev:
i) mis tahes garantiid või kapitalikaitse 
ning nende mis tahes piirangud;

Or. en

Selgitus

Selleks, et anda investoritele täielik ülevaade riskidest, on asjakohane paigutada teave 
kaitsemehhanismi ja -tehnika kohta riski ja tootluse profiili üldkirjeldusse, nagu on osutatud 
artikli 8 lõike 2 punktis e.

Muudatusettepanek 388
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) jaotises pealkirjaga 
„Kindlustusmakse” esitatakse sissemakse 
või investeeringu miinimumnõue ning 
kindlustusmakse tasumise tingimused ja 
variandid (ühtne otsemakse või 
perioodiline makse);

Or. en

Muudatusettepanek 389
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 

välja jäetud



AM\926906ET.doc 13/169 PE504.398v01-00

ET

investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad;

Or. en

Muudatusettepanek 390
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad;

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse:

kõnealusesse tootesse investeerimisega 
seotud nii otsesed kui ka kaudsed ning 
sisenemis-, tegevus- ja väljumiskulud, 
mida tuleb kanda investoril, sealhulgas 
nende kulude koondnäitajad;
kõik iga-aastased tasud ja muud maksed, 
mida tootelt kindlaksmääratud aja jooksul 
võetakse;
struktureeritud investeerimistoodete 
puhul hõlmavad kaudsed kulud tootes 
sisalduva teoreetilise küpsusevaru;
kulud ja mahaarvamised esitatakse 
selliselt, et oleks näha nende kumulatiivne 
tervikmõju investeeringule esinduslike 
investeerimisperioodide jooksul;
informatsioon selle kohta, kuidas saada 
juurdepääs ESMA kasutatavale 
sõltumatule elektroonilisele 
fondikalkulaatorile;

Or. en

Selgitus

Teoreetilise küpsusevaru äranäitamise põhjuseks on see, et struktureeritud 
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investeerimistoodetes sisaldub enamasti toote valmistamise käigus loodud varu. Kuna selle 
varu eest ei maksa ettemaksu korras jaeinvestorid, vaid seda rahastatakse tulu vähendamise 
kaudu, ei ole investorid sellest teadlikud.

Muudatusettepanek 391
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on
kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad;

(f) jaotises pealkirjaga „Kulud ja tasud” 
esitatakse kõnealusesse tootesse 
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitaja
rahas väljendatuna, samuti selgitus selle 
kohta, et jaeinvestor peaks 
investeerimistoodet müüvalt isikult 
taotlema täpsemat teavet kulude kohta, 
sealhulgas toodet müüva isiku poolt 
nõutavate täiendavate kulude kohta, mida 
ei ole näidatud põhiteabedokumendis, 
ning selgitus selle kohta, et investori 
koduliikmesriigi maksuseadused võivad 
mõjutada investeeringult saadavat tulu.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad;

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõik kõnealusesse 
tootesse investeerimisega seotud otsesed ja 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad, 
mis hõlmavad kõiki iga-aastasi tasusid ja 
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muid makseid, mida tootelt 
kindlaksmääratud aja jooksul võetakse. 
Lisaks nimetatakse põhiteabedokumendis 
vajaduse korral kõik tasud, mida 
investorilt võetakse eritingimustel, samuti 
tasu arvestamise alus ja tasu kohaldamise 
juhud, ning selgitatakse neid. 
Põhiteabedokumendis nimetatakse ka 
muutuvtasud (näiteks tehingukulud, 
börsimaksud), mida ei saa kulude 
arvestuses arvesse võtta.

Or. en

Selgitus

Investorile tuleks anda täielik ülevaade investeeringuga seotud kuludest. Selgitama peab neid 
kulusid, mis tekivad üksnes eritingimustel Lisaks on muutuvkulud, mis sõltuvad müügiriigist, 
turustajast ja täitmiskohast ning mida toote koostaja ei saa seetõttu ette avaldada. Investori 
põhiteabedokumenti tuleks panna hoiatus nende kulude lisandumise kohta.

Muudatusettepanek 393
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad;

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad ja 
teave selle kohta, et maksud võivad 
vähendada investeerimistootest saadavat 
tulu;

Or. de

Muudatusettepanek 394
Thomas Händel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad;

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad ja 
teave selle kohta, kuidas asjaomased 
kulud tootlust mõjutavad;

Or. de

Muudatusettepanek 395
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad;

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse maksimumkulude osas 
kõik kõnealusesse tootesse 
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad;
kui investeerimistootel on võimaliku tulu 
ülemäär, tuleb see selgelt välja tuua; selle 
ülemmääraga vähendatakse investori 
netotulu ning antakse kogu seda määra 
ületav kasum toote koostajale; see klausel 
kujutab endast kaudset kulu ja see 
avaldatakse koos muude kuludega;

Or. en

Selgitus

Struktureeritud investeerimistoodetes sisaldub enamasti toote valmistamise käigus loodud 
varu. Kuna selle varu eest ei maksa ettemaksu korras jaeinvestorid, vaid seda rahastatakse 
tulu vähendamise kaudu, ei ole investorid sellest teadlikud. Varu rahastamiseks vähendatakse 
toote potentsiaalset tulu 30%-lt aktsiaindeksi tõusult 20%-le. Selline varu avaldatakse 
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läbipaistval viisil koos muude kuludega, et teha investeerimistooted paremini mõistetavaks. 
Käesolev muudatusettepanek põhineb Finance Watch'i ja Euroopa Tarbijaliitude Ameti tööl.

Muudatusettepanek 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad;

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõik kombineeritud 
jaeinvesteerimistootesse investeerimisega 
seotud otsesed ja kaudsed investori 
kantavad kulud, sealhulgas nende kulude 
koondnäitajad, ning võrreldavuse 
tagamiseks kogukulud rahaliselt ja 
protsentuaalselt väljendatuna, et näidata 
kogukulude mõju investeeringule.

Or. en

Selgitus

Klientidel on sageli raske hinnata kulude mõju, kui kulud on väljendatud protsentides. Kui 
näidata kogukulude mõju investeeringule rahalises väljenduses, aitab see suurendada 
võrreldavust, läbipaistvust ja klientide teadlikkust. Kogukulude esitamine rahaliselt 
väljendatuna on väga tähtis, et näidata kogukulude mõju investeeringule.

Muudatusettepanek 397
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad;

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõik kõnealusesse 
tootesse investeerimisega seotud nii 
otsesed kui ka kaudsed investori kantavad 
kulud, sealhulgas tehingukulud 
väljendatuna protsendina vara 
puhasväärtusest; esitatakse ka kõikide 
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ülalnimetatud kulude koondnäitajad;

Or. en

Selgitus

Tehingukulusid (aktsiate või varadega kauplemise kulud) eurofondi investori 
põhiteabedokumendis ei esitata, kuigi need suurendavad tunduvalt investeerimisfondi kulusid. 
Kuna neid kulusid ei saa lisada tegevuskuludele, võib neid väljendada protsentuaalse osana 
vara puhasväärtusest. Nende kulude avaldamise korral saavad jaeinvestorid parema ülevaate 
sellest, kui palju neil tuleb maksta, et hoida oma raha fondis. See võimaldab neil 
olemasolevaid fonde paremini võrrelda.

Muudatusettepanek 398
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad;

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad
kooskõlas pakkumisdokumentides 
esitatud näitajatega, kui neid on esitatud;

Or. en

Muudatusettepanek 399
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) struktureeritud investeerimistoodete 
puhul hõlmavad kaudsed kulud tootes 
sisalduva teoreetilise küpsusevaru;

Or. en



AM\926906ET.doc 19/169 PE504.398v01-00

ET

Selgitus

Struktureeritud investeerimistoodetes sisaldub sageli toote valmistamise käigus loodud varu. 
Kuna selle varu eest ei maksa ettemaksu korras jaeinvestorid, vaid seda rahastatakse tulu 
vähendamise kaudu, ei ole investorid sellest teadlikud. Selline varu tuleks avaldada 
läbipaistval viisil koos muude kuludega, et teha investeerimistooted paremini mõistetavaks.

Muudatusettepanek 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) jaotises pealkirjaga „Mis saab siis, 
kui ma suren?” esitatakse teave selle 
kohta, mis saab tootes või fondis hoitavast 
rahast, ning teave täiendava 
kindlustushüvitise kohta surma puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 401
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) jaotises pealkirjaga „Kuidas on tootel 
varem läinud?” esitatakse ülevaade 
investeerimistoote varasemast tootlusest, 
kui see on toote olemust ja turuloleku 
pikkust arvestades asjakohane;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) jaotises pealkirjaga „Kuidas on tootel 
varem läinud?” esitatakse ülevaade 
investeerimistoote varasemast tootlusest, 
kui see on toote olemust ja turuloleku 
pikkust arvestades asjakohane;

(g) jaotises „Mis kasu ma võin sellest 
saada?” esitatakse teave kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote kohta sõltuvalt 
eeldatavast tootlusest või võimalikest 
tulevikuprognoosidest; vähemalt üks neist 
eeldatavatest tulemustest või 
prognoosidest peab vajaduse korral 
näitama negatiivset tulu;

Or. en

Muudatusettepanek 403
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) jaotises pealkirjaga „Kuidas on tootel 
varem läinud?” esitatakse ülevaade 
investeerimistoote varasemast tootlusest, 
kui see on toote olemust ja turuloleku 
pikkust arvestades asjakohane;

(g) jaotises pealkirjaga „Toote varasem 
tootlus” esitatakse ülevaade 
investeerimistoote varasemast tootlusest, 
kui see on toote olemust ja turuloleku 
pikkust arvestades asjakohane, muu hulgas 
esitatakse selge hoiatus, et varasem 
tootlus ei taga investeeringu 
tulemuslikkust tulevikus;

Or. en

Muudatusettepanek 404
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) jaotises pealkirjaga „Kuidas on tootel (g) jaotises pealkirjaga „Toote varasem 
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varem läinud?” esitatakse ülevaade
investeerimistoote varasemast tootlusest, 
kui see on toote olemust ja turuloleku 
pikkust arvestades asjakohane;

tootlus” esitatakse kirjeldus
investeerimistoote varasemast tootlusest, 
kui see on investeerimistoote olemust ja
turuloleku pikkust arvestades asjakohane, 
ning kui see nii on, lisatakse hoiatus, et 
„varasem tulu ei taga tootlust tulevikus”;

Or. en

Muudatusettepanek 405
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) jaotises pealkirjaga „Kuidas on tootel 
varem läinud?” esitatakse ülevaade 
investeerimistoote varasemast tootlusest, 
kui see on toote olemust ja turuloleku 
pikkust arvestades asjakohane;

(g) jaotises pealkirjaga „Kuidas on tootel 
varem läinud?” esitatakse ülevaade 
investeerimistoote varasemast tootlusest, 
kui see on toote olemust ja turuloleku 
pikkust arvestades asjakohane, muu hulgas 
esitatakse hoiatus, et varasem tootlus ei 
taga investeeringu tulemuslikkust 
tulevikus ning et põhiteabedokumendi 
teistes jaotistes osutatud riskidel võib olla 
märkimisväärne negatiivne mõju 
investeeringule;

Or. en

Selgitus

Siin pakutavad täiendavad teabeelemendid aitavad tagada, et investorid 
põhiteabedokumendist lähtudes ei tähtsustaks ülemäära varasemaid tootlustulumusi ning et 
põhiteabedokument annaks täieliku ja õiglase pildi investeerimistootega seotud riskidest.

Muudatusettepanek 406
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) jaotises pealkirjaga „Kuidas on tootel 
varem läinud?” esitatakse ülevaade 
investeerimistoote varasemast tootlusest, 
kui see on toote olemust ja turuloleku 
pikkust arvestades asjakohane;

(g) jaotises pealkirjaga „Kuidas on tootel 
varem läinud?” esitatakse ülevaade 
investeerimistoote tulemustest, kui see on 
toote olemust ja turuloleku pikkust 
arvestades asjakohane; selle aluseks on 
võimalikult suur läbipaistvus 
investeerimistoote olemasolu vältel; toote 
koostaja avaldab kirjeldava aastaaruande, 
mis sisaldab tõese ja õiglase kokkuvõtte 
investeerimisvara tulemuste, 
investeeringu haldamise strateegiate ja 
investeeringu haldamises esinevate 
asjaomaste riskide kohta, sealhulgas 
investeerimistoote põhiteabedokumentides 
kindlaksmääratud piirnormide 
kasutamise kohta; kui 
investeerimisstrateegias osutatakse 
võrdlusalusele, avaldatakse võrdlusaluse 
tootlus aastaaruandes;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse tagada läbipaistvus käesoleva määrusega 
hõlmatud investeerimistoodete tootluse osas. Selleks tuleks toote tootlust ja vajaduse korral 
portfelli võrrelda teise tootega, millel on võrreldavad riskid. Lisaks tuleks välja tuua tootlust 
mõjutavad teenustasud. See muudatusettepanek põhineb professor Roman Indersti (Frankfurt 
School of Finance) tööl.

Muudatusettepanek 407
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) jaotises pealkirjaga „Kuidas on tootel 
varem läinud?” esitatakse ülevaade
investeerimistoote varasemast tootlusest, 
kui see on toote olemust ja turuloleku 
pikkust arvestades asjakohane;

(g) jaotises pealkirjaga „Kuidas on tootel 
varem läinud?” esitatakse ülevaade
kombineeritud jaeinvesteerimistoote
varasemast tootlusest, kui see on toote 
olemust ja turuloleku pikkust arvestades 
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asjakohane;

Or. en

Muudatusettepanek 408
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) jaotises pealkirjaga „Kuidas on tootel 
varem läinud?” esitatakse ülevaade 
investeerimistoote varasemast tootlusest, 
kui see on toote olemust ja turuloleku 
pikkust arvestades asjakohane;

(g) jaotises pealkirjaga „Kuidas on tootel 
varem läinud?” esitatakse ülevaade 
investeerimistoote varasemast tootlusest;

Or. de

Muudatusettepanek 409
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) nõude, et toote koostaja peab klienti 
iga-aastase dokumendiga läbipaistval 
viisil teavitama investeerimistoote 
tulemustest; see dokument sisaldab 
avalikustatud järelteavet 
investeerimistoote eelmise aasta tootluse 
kohta; lisaks võrreldakse seda 
järelhinnatud tulu mõne teise 
investeerimistootega, millel on võrreldav 
riskiprofiil; kui kliendil on mitmeid kindla 
koostaja koostatud ja käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid 
investeerimistooteid, kehtib eespool 
nimetatud teabe avalikustamine ja võrdlus 
kogu portfelli kohta; avalikustatakse ka 
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kõik investeerimistoote tootlust mõjutavad 
kulud; komisjonile antakse õigus võtta 
vastavalt artiklile 23 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse 
investeerimistoodete riskiprofiilide 
määratlusi ning nõudeid käesolevas lõikes 
osutatud kulude avalikustamiseks;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse tagada läbipaistvus käesoleva määrusega 
hõlmatud investeerimistoodete tootluse osas. Selleks tuleks toote tootlust ja vajaduse korral 
portfelli võrrelda teise tootega, millel on võrreldavad riskid. Lisaks tuleks välja tuua tootlust 
mõjutavad teenustasud. See muudatusettepanek põhineb professor Roman Indersti (Frankfurt 
School of Finance) tööl.

Muudatusettepanek 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) jaotises pealkirjaga „Kas ma saan 
raha välja võtta?” esitatakse teave 
kombineeritud investeerimistoote rahaks 
vahetamise võimalike tagajärgede kohta, 
kui seda tehakse enne soovitatava 
hoidmisaja lõpptähtaega;

Or. en

Muudatusettepanek 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) jaotises pealkirjaga „Kuidas ma 
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saan teada, milline on minu toote 
olukord?” esitatakse teave selle kohta, 
kuidas klienti pidevalt teavitada;

Or. en

Muudatusettepanek 412
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g c) jaotises pealkirjaga „Kuidas ma saan 
kaebust esitada?” esitatakse teave selle 
kohta, kuidas ja kellele klient saab esitada 
kaebuse toote ja selle haldamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g d) jaotises pealkirjaga „Mis juhtub, kui 
ma muutun maksujõuetuks?” esitatakse 
teave selle kohta, kas tootel on hüvitus-
või tagatissüsteem;

Or. en

Muudatusettepanek 414
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) pensionitoodete puhul jaotises 
pealkirjaga „Mida ma võin pensionile 
jäädes saada?” esitatakse võimalikud 
tulevikuprognoosid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 415
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) pensionitoodete puhul jaotises 
pealkirjaga „Mida ma võin pensionile 
jäädes saada?” esitatakse võimalikud 
tulevikuprognoosid.

(h) pensionitoodete puhul jaotises 
pealkirjaga „Mida ma võin pensionile 
jäädes saada?” esitatakse võimalikud 
tulevikuprognoosid koos üksikasjaliku 
alajaotusega eri arengustsenaariumide 
kohta, mis hõlmab ka halvimat 
stsenaariumit, st väikseimat tootlust.

Or. de

Muudatusettepanek 416
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) pensionitoodete puhul jaotises 
pealkirjaga „Mida ma võin pensionile 
jäädes saada?” esitatakse võimalikud 
tulevikuprognoosid.

(h) pensionitoodete puhul jaotises 
pealkirjaga „Mida ma võin pensionile 
jäädes saada?” esitatakse võimalikud 
tulevikuprognoosid; see teave peab olema 
kooskõlas põhiteabedokumentide 
õigusraamistikuga.
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Or. en

Muudatusettepanek 417
Udo Bullmann, Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) pensionitoodete puhul jaotises 
pealkirjaga „Mida ma võin pensionile 
jäädes saada?” esitatakse võimalikud 
tulevikuprognoosid.

(h) pensionitoodete puhul jaotises 
pealkirjaga „Mida ma võin pensionile 
jäädes saada?” esitatakse võimalikud 
tulevikuprognoosid, milles sisaldub ka 
arusaadav selgitus selle kohta, et tegelik 
tulu võib nendest prognoosidest tunduvalt 
erineda.

Or. en

Muudatusettepanek 418
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) jaotises pealkirjaga „Kuidas ma 
saan kaebust esitada?” esitatakse teave 
selle kohta, kuidas klient saab esitada 
kaebuse toote kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 419
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt h a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) jaotises pealkirjaga „Muud 
dokumendid, mida peaksin enne 
investeerimist lugema” kirjeldatakse 
lühidalt muud liiki teabedokumente, 
milles antakse üksikasjalikumat teavet 
toote kohta, selles jaotises selgitatakse ka, 
et kõiki neid dokumente 
(põhiteabedokumendid kaasa arvatud) 
tuleks enne investeerimisotsuse tegemist 
arvesse võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 420
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) jaotises pealkirjaga „Milliseid muid 
dokumente ma enne investeerimist 
lugema pean?” kirjeldatakse neid 
dokumente (sealhulgas vajaduse korral 
prospekti) lühidalt ning selgitatakse, et 
kõiki neid dokumente 
(põhiteabedokumendid kaasa arvatud) 
tuleks enne investeerimisotsuse tegemist 
arvesse võtta.

Or. en

Selgitus

Põhiteabedokumenti ei saa käsitada eraldiseisva dokumendina, mille põhjal inimene võib 
teha investeerimisotsuse. Tuleb selgitada, et enne otsuse langetamist on ülimalt tähtis lugeda 
muid dokumente.

Muudatusettepanek 421
Thomas Händel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – punkt 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) jaotises pealkirjaga „Millist tasu 
saab mu vahendaja osutatud teenuste 
eest?” antakse ülevaade vahendajale 
makstud või makstava tasu liigi ja 
suuruse kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 422
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) jaotises pealkirjaga „Millist tüüpi 
investoritele on see investeering 
suunatud?” kirjeldatakse neid investorite 
tüüpe, kelle jaoks investeerimistoode on 
mõeldud, võttes arvesse riskivalmidust, 
investeerimisperioodi ja finantsteadmisi; 
selle jaotise aluseks on toote heakskiitmise 
menetlus, mille toote koostaja on läbi 
viinud investeerimistoodet struktureerides.

Or. en

Selgitus

Toote koostaja peaks nõuetekohase hoolsusega andma teavet toote sobivuse kohta 
jaeklientidele ja see teave tuleks avaldada põhiteabedokumendi jaotises „Kellele on see 
investeering mõeldud?”.

Muudatusettepanek 423
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h b) jaotises pealkirjaga „Milliseid muid 
dokumente ma enne investeerimist 
lugema peaksin?” kirjeldatakse neid 
dokumente (sealhulgas vajaduse korral 
prospekti) lühidalt ning selgitatakse, et 
kõiki neid dokumente 
(põhiteabedokumendid kaasa arvatud) 
tuleks enne investeerimisotsuse tegemist 
arvesse võtta.

Or. en

Selgitus

Kuna põhiteabedokument ei saa oma olemuselt olla ammendav, tuleks seda lugeda koos 
muude dokumentidega, näiteks kokkuvõtliku prospektiga.

Muudatusettepanek 424
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h b) jaotises pealkirjaga 
„Kindlustushüvitised” näidatakse ära, kas 
investeerimistoode annab 
kindlustushüvitisi, ning juhul kui see nii 
on, esitatakse nende kindlustushüvitiste 
kohta üksikasjad.

Or. en

Selgitus

Kindlustustoote omadused tuleks kliendile põhjalikult teatavaks teha. Kombineeritud 
kindlustusinvesteerimistoote omadused on olulised, et seda toodet muudest kombineeritud 
investeerimistoodetest eristada. Seetõttu on põhiteabedokumendis vaja omaette, paremini 
silmapaistvat jaotist kindlustushüvitiste rõhutamiseks.
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Muudatusettepanek 425
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui isik, kes soovitab või müüb toodet 
investorile, annab isikupärastatud 
lisateavet, näiteks investeerimistasude 
avalikustamine, esitatakse kõnealune 
teave eraldi dokumendis, mille eest on 
vastutav kõnealune toodet soovitav või 
müüv isik.

Or. en

Muudatusettepanek 426
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Jaeinvestorid saavad konkreetse 
kindlustusdokumendi, milles esitatakse 
kindlustuslepingu põhiomadused, nagu 
on nõutud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 
185. Niisuguse dokumendi puhul 
järgitakse kõiki käesoleva määruse 
sätteid, välja arvatud artikli 8 lõige 2. Kui 
leping võimaldab valida mitme 
arvestusühiku vahel, esitatakse selles ka 
koondtabel, kus need ühikud on nende 
riskantsuse alusel liigitatud kolme 
kategooriasse.
Direktiivi 2009/138/EÜ arvesse võttes ja 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 8 
antakse EIOPA-le õigus määrata 
kindlaks:
– kindlustuslepingu põhiomadused;
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– konkreetse kindlustusdokumendi täpne 
vorm;
– konkreetse kindlustusdokumendi sisu, 
sealhulgas jaeinvestorile pakutavad 
varade jaotuse valikuvõimalused;
– eeskirjad ühikute liigitamiseks kolme 
kategooriasse.
Investeerimistoote koostaja väljastab 
põhiteabedokumendi kõikide käesoleva 
määruse kohaldamisalasse kuuluvate 
kindlustuslepingute alusinvesteeringute 
kohta. Alusinvesteeringud hõlmavad 
arvestusühikuid ja/või vääringustatud 
osakuid, kui see on asjakohane, ning 
kõikide nende riskikategooriat.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Investeerimistoote koostaja võib lisada 
muud teavet üksnes juhul, kui see on 
möödapääsmatult vajalik, et aidata 
jaeinvestoril teha konkreetse 
investeerimistoote kohta teadlikku 
investeerimisotsust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 428
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Investeerimistoote koostaja võib lisada 
muud teavet üksnes juhul, kui see on 
möödapääsmatult vajalik, et aidata 
jaeinvestoril teha konkreetse 
investeerimistoote kohta teadlikku 
investeerimisotsust.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 429
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Investeerimistoote koostaja võib lisada 
muud teavet üksnes juhul, kui see on 
möödapääsmatult vajalik, et aidata 
jaeinvestoril teha konkreetse 
investeerimistoote kohta teadlikku 
investeerimisotsust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 430
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Investeerimistoote koostaja võib lisada 
muud teavet üksnes juhul, kui see on 
möödapääsmatult vajalik, et aidata 
jaeinvestoril teha konkreetse 
investeerimistoote kohta teadlikku 
investeerimisotsust.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 431
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Investeerimistoote koostaja võib lisada
muud teavet üksnes juhul, kui see on 
möödapääsmatult vajalik, et aidata 
jaeinvestoril teha konkreetse 
investeerimistoote kohta teadlikku 
investeerimisotsust.

3. Investeerimistoote koostaja lisab üksnes
teavet, mis on möödapääsmatult vajalik, et 
aidata jaeinvestoril teha konkreetse 
investeerimistoote kohta teadlikku 
investeerimisotsust.

Or. en

Muudatusettepanek 432
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Investeerimistoote koostaja võib lisada 
muud teavet üksnes juhul, kui see on 
möödapääsmatult vajalik, et aidata 
jaeinvestoril teha konkreetse
investeerimistoote kohta teadlikku 
investeerimisotsust.

3. Kombineeritud jaeinvesteerimistoote
koostaja võib lisada muud teavet üksnes 
juhul, kui see on möödapääsmatult vajalik, 
et aidata jaeinvestoril teha konkreetse
kombineeritud jaeinvesteerimistoote kohta 
teadlikku investeerimisotsust.

Or. en

Muudatusettepanek 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Investeerimistoote koostaja võib lisada 
muud teavet üksnes juhul, kui see on 
möödapääsmatult vajalik, et aidata 
jaeinvestoril teha konkreetse
investeerimistoote kohta teadlikku 
investeerimisotsust.

3. Kombineeritud jaeinvesteerimistoote
koostaja võib lisada muud objektiivset
teavet üksnes juhul, kui see on 
möödapääsmatult vajalik, et aidata 
jaeinvestoril teha konkreetse
kombineeritud jaeinvesteerimistoote kohta 
teadlikku investeerimisotsust.

Or. en

Selgitus

Artikli 8 lõike 5 delegeeritud õigusakte käsitlevad sätted võivad tekitada probleeme seoses 
kooskõlaga mõnede liikmesriikide põhiseadusliku korraga. Probleem puudutab artikli 8 lõiget 
3, milles lubatakse lisada „muud teavet”. Kuna antud on „muu teabe” lisamise võimalus, 
kaasneb sellega oht, et investeerimisotsuseid ajendavat teavet hakatakse reguleerima 
delegeeritud õigusaktides.

Muudatusettepanek 434
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui see on asjakohane, esitab 
investeerimistoodet müüv isik järgmise 
teabe:
(i) investeerimistoote maksustamiskord 
liikmesriigis, kus ta investeerimistoodet 
aktiivselt soovitab või levitab;
(ii) investeerimistootega seotud kulud, kui 
tema on vahendaja;
(iii) toote koostaja või kolmanda osapoole 
makstavad tehinguga seotud 
komisjonitasud, retrotsessioonid või muud 
hüvitised, nagu on sätestatud direktiivides 
2004/39/EÜ, 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL.
Kõnealune teave esitatakse eraldiseisvas 
lepingueelses dokumendis, mis ei ole 
pikem kui 1 lehekülg ja mis tuleks esitada 
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põhiteabe dokumendi lisana müügikohas.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui see on asjakohane, esitab 
vahendaja järgmise teabe:
i) kõik investeerimistootega seotud kulud, 
kui tema on vahendaja;
ii) toote koostaja või kolmanda osapoole 
makstavad tehinguga seotud 
komisjonitasud, retrotsessioonid või muud 
hüvitised, nagu on sätestatud direktiivis 
2004/39/EÜ ja direktiivis 2002/39/EÜ.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku aluseks on Euroopa Tarbijaliitude Ameti arvamus.

Muudatusettepanek 436
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ESMA töötab välja sõltumatu 
veebipõhise fondikalkulaatori, mis 
lisatakse selle veebisaidile. 
Fondikalkulaator võimaldab investoritel 
arvutada pakutava jaeinvesteerimistoote 
tootlust, sisestades teabe investeeringu 
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oodatava kestuse, investeeringu summa ja 
alusinvesteeringu eeldatava tasuvuse 
kohta protsentides, et teha kindlaks 
investeeringu lõppväärtus pärast kulude 
mahaarvamist.
Fondikalkulaator kaasab oma 
arvutustesse kulud ja tasud, mida 
nõuavad erinevad investeerimistoote 
koostajad avalikkusele müüdava mis 
tahes fondi eest, koos mis tahes lisakulude 
või -tasudega, mida nõuavad vahendajad 
või investeerimisahela muud osalised ning 
mida ei hõlma juba toote koostajad. 
Investeerimistoote koostajad ja 
investeerimistooteid soovitavad või 
müüvad isikud peavad esitama ESMA-le 
asjaomase teabe korra kvartalis kuni 
60päevase viivitusega.
ESMA-le antakse vahendid kõnealuse 
ülesande täitmiseks. ESMA teeb vajaduse 
korral tihedat koostööd muude Euroopa 
järelevalveasutustega.

Or. en

Selgitus

Ameerika Ühendriikides on finantssektorit reguleeriv asutus (FINRA) võtnud kasutusele 
veebipõhise fondikalkulaatori „Fund Analyzer”, mis pakub teavet ja võimaldab analüüsi 
tegemist rohkem kui 18 000 usaldusfondi, börsil kaubeldava fondi ja börsil kaubeldava 
võlakirja kohta. Selle vahendiga hinnatakse fondide väärtust ning seda, milline on tasude ja 
kulutuste mõju investeeringutele, ning see võimaldab ka üksikisikutel otsida fondide suhtes 
kohaldatavaid tasusid ja pakutavaid allahindlusi. ESMA võiks töötada välja sarnase vahendi.

Muudatusettepanek 437
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 2 osutatud teave esitatakse 
ühtlustatud vormis, sealhulgas 
ühtlustatud pealkirjade all, ja lõikes 2 

välja jäetud
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kirjeldatud standardjärjestuses, et 
dokumenti oleks võimalik võrrelda mis 
tahes muu investeerimistoote põhiteabe 
dokumendiga. Põhiteabedokumendis on 
silmapaistval kohal ühine sümbol, mis 
eristab seda teistest dokumentidest.

Or. en

Muudatusettepanek 438
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 2 osutatud teave esitatakse 
ühtlustatud vormis, sealhulgas ühtlustatud 
pealkirjade all, ja lõikes 2 kirjeldatud 
standardjärjestuses, et dokumenti oleks 
võimalik võrrelda mis tahes muu 
investeerimistoote põhiteabe dokumendiga.
Põhiteabedokumendis on silmapaistval 
kohal ühine sümbol, mis eristab seda 
teistest dokumentidest.

4. Lõikes 2 osutatud teave esitatakse 
ühtlustatud vormis, sealhulgas ühtlustatud 
pealkirjade all, ja lõikes 2 kirjeldatud 
standardjärjestuses, et dokumenti oleks 
võimalik võrrelda mis tahes muu 
investeerimistoote põhiteabe dokumendiga.
Põhiteabedokument on maksimaalselt 3 lk 
pikk, on sõnastatud selgelt, üheselt 
mõistetavalt ja loetavalt ning selles on 
silmapaistval kohal ühine sümbol, mis 
eristab seda teistest dokumentidest.

Or. de

Muudatusettepanek 439
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 2 osutatud teave esitatakse 
ühtlustatud vormis, sealhulgas ühtlustatud 
pealkirjade all, ja lõikes 2 kirjeldatud 
standardjärjestuses, et dokumenti oleks 
võimalik võrrelda mis tahes muu 

4. Lõikes 2 osutatud teave esitatakse 
ühtlustatud vormis, sealhulgas ühtlustatud 
pealkirjade all, ja lõikes 2 kirjeldatud 
standardjärjestuses, et dokumenti oleks 
võimalik võrrelda mis tahes muu 
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investeerimistoote põhiteabe dokumendiga. 
Põhiteabedokumendis on silmapaistval 
kohal ühine sümbol, mis eristab seda 
teistest dokumentidest.

investeerimistoote põhiteabe dokumendiga. 
Põhiteabedokumendis on silmapaistval 
kohal ühine sümbol, mis eristab seda 
teistest dokumentidest. Negatiivne teave 
peab olema põhimõtteliselt esitatud üheti 
mõistetavate lausetega enne positiivset 
teavet. Hinnakirjad ja mõistete 
lühendamine on keelatud.

Or. de

Muudatusettepanek 440
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 2 osutatud teave esitatakse
ühtlustatud vormis, sealhulgas ühtlustatud 
pealkirjade all, ja lõikes 2 kirjeldatud 
standardjärjestuses, et dokumenti oleks 
võimalik võrrelda mis tahes muu 
investeerimistoote põhiteabe dokumendiga.
Põhiteabedokumendis on silmapaistval 
kohal ühine sümbol, mis eristab seda 
teistest dokumentidest.

4. Lõikes 2 osutatud teave esitatakse
standardses vormis, sealhulgas ühtlustatud 
pealkirjade all, ja lõikes 2 kirjeldatud 
standardjärjestuses, et dokumenti oleks 
võimalik võrrelda mis tahes muu 
investeerimistoote põhiteabe dokumendiga.
Põhiteabedokumendis on silmapaistval 
kohal ühine sümbol, mis eristab seda 
teistest dokumentidest.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 2 osutatud teave esitatakse 
ühtlustatud vormis, sealhulgas ühtlustatud 
pealkirjade all, ja lõikes 2 kirjeldatud 
standardjärjestuses, et dokumenti oleks 
võimalik võrrelda mis tahes muu

4. Lõikes 2 osutatud teave esitatakse 
ühtlustatud vormis, sealhulgas ühtlustatud 
pealkirjade all, ja lõikes 2 kirjeldatud 
standardjärjestuses, et dokumenti oleks 
võimalik võrrelda mis tahes muu
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investeerimistoote põhiteabe dokumendiga.
Põhiteabedokumendis on silmapaistval 
kohal ühine sümbol, mis eristab seda 
teistest dokumentidest.

kombineeritud jaeinvesteerimistoote
põhiteabe dokumendiga.
Põhiteabedokumendis on silmapaistval 
kohal ühine sümbol, mis eristab seda 
teistest dokumentidest.

Or. en

Muudatusettepanek 442
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 
3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada 
ning ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud 
ühise sümboli üksikasjad. Komisjon võtab 
arvesse erinevusi investeerimistoodete ja 
jaeinvestorite teadmiste vahel ning 
investeerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas 
juhtudel, kui valikut saab teha eri 
ajahetkedel või edaspidi muuta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 443
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 
3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada
ning ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud 
ühise sümboli üksikasjad. Komisjon võtab 
arvesse erinevusi investeerimistoodete ja 
jaeinvestorite teadmiste vahel ning 
investeerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta.

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad ning ühise formaadi ja lõikes 4 
osutatud ühise sümboli üksikasjad.

Lõike 2 punkti e alapunktis i osutatud 
riskide ja tootluse koondnäitajas võetakse 
arvesse kulude aja jooksul avalduvat mõju 
ja võimalikku tulevast tootlust. See 
töötatakse välja selleks, et investorite 
võetavad riskid oleksid selged ja eri 
toodete vahel võrreldavad. Näitaja osutab 
selgelt asjaolule, et suurema tootluse 
võimalus on seotud suuremate riskide 
võtmisega. Lõike 2 punkti e alapunktis ii 
osutatud võrdluse eesmärk on aidata 
investoril mõista, kuidas suurema riski 
võtmine mõjutab investeerimistoote 
tootlust, ning riskivaba võrdlusalus 
määratakse kindlaks selliselt, et see oleks 
jaeinvestorite jaoks mõistetav, mitte 
eksitav. Lõike 2 punktis f osutatud kulude 
koondnäitaja näitlikustab rahaliselt 
kulude mõju tulule, mille investor võib aja 
jooksul oma investeeringutelt teenida. See 
hõlmab näitajaid, mida jaeinvestorid 
saavad kasutada eri toodete võrdlemiseks. 
Komisjon võtab arvesse kulusid käsitlevat 
teavet, mida investeerimistoodet müüv isik 
on avaldanud jaeinvestoritele vastavalt 
[finantsinstrumentide turgude direktiivile] 
ja [kindlustusvahenduse direktiivile], 
tagamaks, et põhiteabedokumendis 
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kulude kohta esitatud teave on kooskõlas 
kõnealuse muu kulude kohta 
avalikustatud teabega ning et asjaomane 
teave annab kuludest põhjaliku ülevaate 
ja näitab jaeinvestorile selgelt, millist 
üldist mõju kulud võivad avaldada.
Komisjon võtab arvesse erinevusi 
investeerimistoodete ja jaeinvestorite 
teadmiste vahel ning investeerimistoodete 
omadusi, mis võimaldavad jaeinvestoril 
teha valikut eri alusinvesteeringute vahel 
või pakuvad muid valikuvõimalusi, 
sealhulgas juhtudel, kui valikut saab teha 
eri ajahetkedel või edaspidi muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 444
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 
3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada ning 
ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise 
sümboli üksikasjad. Komisjon võtab
arvesse erinevusi investeerimistoodete ja 
jaeinvestorite teadmiste vahel ning
investeerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta.

5. Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 
ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
(ESMA) töötavad kooskõlas artikliga 23
välja regulatiivsete standardite eelnõud, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 
3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada, ning 
ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise 
sümboli üksikasjad. Euroopa 
järelevalveasutused võtavad arvesse 
erinevusi kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete ja jaeinvestorite 
teadmiste vahel ning kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
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muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta.

Euroopa järelevalveasutused esitavad 
kõnealused regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile 
[kuupäev].
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 
10−14, määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklites 10−14 ja määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklites 10−14 sätestatud 
korras.

Or. en

Selgitus

Selleks et sektor ja Euroopa järelevalveasutused saaksid turu arengusuundadele kiiresti 
reageerida, peaksid kolm Euroopa järelevalveasutust komisjoni delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise volituse asemel pigem üheskoos välja töötama ühised regulatiivsed tehnilised 
standardid.

Muudatusettepanek 445
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 
3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada ning 
ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise 
sümboli üksikasjad. Komisjon võtab 
arvesse erinevusi investeerimistoodete ja 
jaeinvestorite teadmiste vahel ning 
investeerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 
3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada, ning 
ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise 
sümboli üksikasjad. Komisjon võtab 
arvesse erinevusi investeerimistoodete ja 
jaeinvestorite teadmiste vahel ning 
investeerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
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alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta.

alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta. Komisjon koostab kolme 
Euroopa järelevalveasutusega tihedat 
koostööd tehes põhiteabedokumentide 
näidised, mille puhul võetakse arvesse 
investeerimistoodete erinevusi.

Or. en

Muudatusettepanek 446
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 
3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada ning 
ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise 
sümboli üksikasjad. Komisjon võtab 
arvesse erinevusi investeerimistoodete ja 
jaeinvestorite teadmiste vahel ning 
investeerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta.

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 
3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada, ning 
ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise 
sümboli üksikasjad. Komisjon võtab 
arvesse erinevusi investeerimistoodete ja 
jaeinvestorite teadmiste vahel ning 
investeerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta. Enne delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmist viib komisjon 
läbi nõuetekohase testimise jaeinvestorite 
peal, et valida välja jaeinvestorite jaoks 
kõige sobivamad meetmed.

Or. en

Selgitus

Kuna põhiteabedokumendis esitatakse investeerimistoote alusandmed viisil, mis oleks 
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võimalikult paljudele potentsiaalsetele jaeinvestoritele mõistetav, on vaja põhjalikku testimist 
jaeinvestorite osas.

Muudatusettepanek 447
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 
3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada ning 
ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise 
sümboli üksikasjad. Komisjon võtab 
arvesse erinevusi investeerimistoodete ja 
jaeinvestorite teadmiste vahel ning 
investeerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta.

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 
3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada ning 
ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise 
sümboli üksikasjad. Komisjon võtab 
arvesse erinevusi investeerimistoodete ja 
jaeinvestorite teadmiste vahel ning 
investeerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta. Komisjon esitab lisaks 
ettepaneku nn valgusfoorisüsteemi kohta, 
mis hõlbustab investeerimistoodete 
klassifitseerimist ja jaotamist kõrge 
riskiga, riskiga ja väiksema riskiga 
investeerimistoodeteks.

Or. de

Muudatusettepanek 448
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 
3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada ning 
ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise 
sümboli üksikasjad. Komisjon võtab 
arvesse erinevusi investeerimistoodete ja 
jaeinvestorite teadmiste vahel ning 
investeerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta.

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 
3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada, ning 
ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise 
sümboli üksikasjad. Komisjon võtab 
arvesse erinevusi investeerimistoodete ja 
jaeinvestorite teadmiste vahel ning 
investeerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta. Enne delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmist viib komisjon 
läbi nõuetekohase testimise jaeinvestorite 
peal, et valida välja jaeinvestorite jaoks 
kõige sobivamad meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 449
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 
3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada ning 
ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise 
sümboli üksikasjad. Komisjon võtab 
arvesse erinevusi investeerimistoodete ja 
jaeinvestorite teadmiste vahel ning 

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõigetes 2 
ja 3 a osutatud teabeelemendi esitusviisi ja 
sisu üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis 
ja üksikasjad, mida toote koostaja ja 
investeerimistooteid müüv isik võivad
lõike 3 kohaselt põhiteabedokumenti või 
selle lisasse lisada, ning ühise formaadi ja 
lõikes 4 osutatud ühise sümboli üksikasjad.
Komisjon võtab arvesse erinevusi 
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investeerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta.

investeerimistoodete ja jaeinvestorite 
teadmiste vahel ning investeerimistoodete 
omadusi, mis võimaldavad jaeinvestoril 
teha valikut eri alusinvesteeringute vahel 
või pakuvad muid valikuvõimalusi, 
sealhulgas juhtudel, kui valikut saab teha 
eri ajahetkedel või edaspidi muuta. Enne 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist viib 
komisjon läbi nõuetekohase testimise 
jaeinvestorite peal, et valida välja 
jaeinvestorite jaoks kõige sobivamad 
meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 450
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 
3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada ning 
ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise 
sümboli üksikasjad. Komisjon võtab 
arvesse erinevusi investeerimistoodete ja 
jaeinvestorite teadmiste vahel ning 
investeerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta.

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, sealhulgas riskinäitajate 
kasutuselevõtu mõju, muu sellise teabe 
esitusviis ja üksikasjad, mida toote 
koostaja ja investeerimistooteid müüv isik 
võivad lõike 3 kohaselt 
põhiteabedokumenti lisada, ning ühise 
formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise sümboli 
üksikasjad. Komisjon võtab arvesse 
erinevusi investeerimistoodete ja 
jaeinvestorite teadmiste vahel ning 
investeerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta. Enne delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmist viib komisjon 
läbi testimise seoses kavandatava 
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investorile esitatava põhiteabe dokumendi 
mõjuga selle sihtklientidele, et valida välja 
kõige asjakohasemad meetmed, eelkõige 
jaeinvestorite riskidest teavitamise vorm.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku aluseks on Euroopa Tarbijaliitude Ameti ettepanek.

Muudatusettepanek 451
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 
3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada ning 
ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise 
sümboli üksikasjad. Komisjon võtab 
arvesse erinevusi investeerimistoodete ja 
jaeinvestorite teadmiste vahel ning
investeerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta.

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote koostaja võib lõike 3 
kohaselt põhiteabedokumenti lisada, ning 
ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise 
sümboli üksikasjad. Komisjon võtab 
arvesse erinevusi kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete ja jaeinvestorite 
teadmiste vahel ning kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 
üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 
3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada ning 
ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise 
sümboli üksikasjad. Komisjon võtab 
arvesse erinevusi investeerimistoodete ja 
jaeinvestorite teadmiste vahel ning
investeerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta.

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 
osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 
üksikasjad, muu sellise objektiivse teabe 
esitusviis ja üksikasjad, mida toote 
koostaja võib lõike 3 kohaselt 
põhiteabedokumenti lisada, ning ühise 
formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise sümboli 
üksikasjad. Komisjon võtab arvesse 
erinevusi kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete ja jaeinvestorite 
teadmiste vahel ning kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete omadusi, mis 
võimaldavad jaeinvestoril teha valikut eri 
alusinvesteeringute vahel või pakuvad 
muid valikuvõimalusi, sealhulgas juhtudel, 
kui valikut saab teha eri ajahetkedel või 
edaspidi muuta.

Or. en

Selgitus

Artikli 8 lõike 5 delegeeritud õigusakte käsitlevad sätted võivad tekitada probleeme seoses 
kooskõlaga mõnede liikmesriikide põhiseadusliku korraga. Komisjonile tuleks anda volitus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte „muu objektiivse teabe” kohta.

Muudatusettepanek 453
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 
ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
(ESMA) töötavad välja regulatiivsete 

välja jäetud
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standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks:
(a) käesoleva artikli lõike 2 punktis e 
osutatud riski ja tootluse esitamise 
meetodid ja
(b) käesoleva artikli lõike 2 punktis f 
osutatud kulude arvutamine.
Regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõudes võetakse arvesse 
investeerimistoodete eri liike. Euroopa 
järelevalveasutused esitavad kõnealused 
regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõud komisjonile [kuupäev].
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 
10−14, määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklites 10−14 ja määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklites 10−14 sätestatud 
korras.

Or. en

Muudatusettepanek 454
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 
ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
(ESMA) töötavad välja regulatiivsete 
standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks:

välja jäetud

(a) käesoleva artikli lõike 2 punktis e 
osutatud riski ja tootluse esitamise 
meetodid ja
(b) käesoleva artikli lõike 2 punktis f 
osutatud kulude arvutamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 455
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) käesoleva artikli lõike 2 punktis e 
osutatud riski ja tootluse esitamise 
meetodid ja

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 456
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) käesoleva artikli lõike 2 punktis e 
osutatud riski ja tootluse esitamise 
meetodid ja

(a) käesoleva artikli lõike 2 punktis e 
osutatud riski ja tootluse profiilide
esitamise meetodid ja

Or. en

Muudatusettepanek 457
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) käesoleva artikli lõike 2 punktis f 
osutatud kulude arvutamine.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 458
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) käesoleva artikli lõike 2 punktis f 
osutatud kulude arvutamine.

(b) käesoleva artikli lõike 2 punktis f 
osutatud kulude arvutamine, sealhulgas 
koondnäitajate täpsustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 459
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) meetodid, mida kasutatakse selleks, 
et hinnata kvantitatiivselt portfelli panust 
niisuguse säästvale energiavarustusele 
ülemineku rahastamisse, mis on vajalik 
selleks, et globaalne soojenemine piirduks 
2 °C-ga, nagu on osutatud käesoleva 
artikli lõike 2 punkti b alapunktis iii a.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõudes võetakse arvesse 

välja jäetud
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investeerimistoodete eri liike. Euroopa 
järelevalveasutused esitavad kõnealused 
regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõud komisjonile [kuupäev].

Or. en

Muudatusettepanek 461
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõudes võetakse arvesse
investeerimistoodete eri liike. Euroopa 
järelevalveasutused esitavad kõnealused 
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud 
komisjonile [kuupäev].

Regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõudes võetakse arvesse toodete eri 
liike, eelkõige kindlustustooteid vastavalt 
direktiivile 2009/138/EÜ. Euroopa 
järelevalveasutused esitavad kõnealused 
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud 
komisjonile [kuupäev].

Or. de

Muudatusettepanek 462
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõudes võetakse arvesse 
investeerimistoodete eri liike. Euroopa 
järelevalveasutused esitavad kõnealused 
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud 
komisjonile [kuupäev].

Regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõudes võetakse arvesse 
investeerimistoodete eri liike ning tööd, 
mis on juba tehtud [finantsinstrumentide 
turgude direktiivi], [kindlustusvahenduse 
direktiivi], prospektidirektiivi, Solventsus 
II direktiivi ja direktiivi 2009/65/EÜ 
raames, millega võeti kasutusele 
investorile esitatava põhiteabe dokument 
eurofondide puhul. Euroopa 
järelevalveasutused esitavad kõnealused 
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regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud 
komisjonile [kuupäev].

Or. en

Selgitus

Omavahel seotud eri õigusaktide vahel tuleks tagada võimalikult suur üksteisele vastavus.

Muudatusettepanek 463
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõudes võetakse arvesse
investeerimistoodete eri liike. Euroopa 
järelevalveasutused esitavad kõnealused 
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud 
komisjonile [kuupäev].

Regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõudes võetakse arvesse kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete eri liike. Euroopa 
järelevalveasutused esitavad kõnealused 
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud 
komisjonile [kuupäev].

Or. en

Muudatusettepanek 464
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 
10−14, määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklites 10−14 ja määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklites 10−14 sätestatud 
korras.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 465
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Keerukate toodete hoiatusmärge

1. Investeerimistoodete puhul, mis on 
seotud ühe või mitme käesoleva artikli 
lõikes 2 kirjeldatud riskiga, 
avalikustatakse põhiteabedokumendi 
esilehe ülaosas selgelt nähtavas kirjas 
järgmine märge:
„Pädev asutus peab käesolevat toodet 
mittekutselistele investoritele müümiseks 
liiga keeruliseks ning ei ole seetõttu selle 
teabedokumenti sellel eesmärgil 
hinnanud”.
2. Investeerimistooteid ei loeta 
jaeinvestoritele suunatud olevateks, kui 
on täidetud üks või mitu järgmistest 
tingimustest:
(i) riski ja tootluse profiil või kulud on 
esitatud liiga keerulisel viisil;
(ii) toote puhul investeeritakse 
alusvaradesse, millesse mittekutselised 
investorid tavaliselt ei investeeri;
(iii) riski ja tootluse profiil sõltub 
vähemalt kahe eri varaklassiga seotud 
kahe või enama sündmuse samaaegsest 
esinemisest;
(iv) lõpliku investeeringutasuvuse 
arvutamiseks kasutatakse mitut eri 
mehhanismi, suurendades investoripoolse 
vääritimõistmise ohtu;
(v) investeeringutasuvus hõlmab 
kombineerimiselemente, mille puhul 
kasutatakse ära investorite käitumuslikke 
kalduvusi, näiteks pakkudes peibutavat 
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fikseeritud intressi, millele järgneb palju 
kõrgem tingimustega seotud ujuv intress, 
või iteratiivset valemit;
(vi) finantstoote üldrisk, mida mõõdetakse 
selle igakuise riskiväärtuse alusel 
usaldusvahemikus 99% tehingu 
sooritamise hetkel, on suurem kui 20%.
3. Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 
ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
(ESMA) töötavad välja käesoleva artikli 
lõikes 2 osutatud tingimusi käsitlevad 
suunised.
Euroopa järelevalveasutused esitavad 
kõnealused regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile 
[kuupäev].
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 
10−14, määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklites 10−14 ja määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklites 10−14 sätestatud 
korras.

Or. en

Selgitus

Liigse keerukuse probleemiga jaeinvestoritele müüdavate investeerimistoodete 
kombineerimisel tuleks tegeleda seeläbi, et liiga keeruliste või ebatavalise riski ja tootluse 
profiiliga toodete põhiteabe dokumendis esitatakse hoiatus. Niisugune täiendav läbipaistvus 
võimaldaks tarbijatel tuvastada uuest finantskorraldusest tulenevaid kohatuid riske ja see 
aitaks tugevdada investorite kaitset. Mõnes liikmesriigis juba kasutatakse niisugust 
lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 466
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reklaamteade, mis sisaldab konkreetset 
teavet investeerimistoote kohta, ei tohi 
sisaldada avaldusi, mis oleks vastuolus 
põhiteabedokumendis esitatud teabega või 
vähendaks põhiteabedokumendi olulisust.
Reklaamteadetes näidatakse ära, et 
põhiteabedokument on olemas, ning 
antakse teavet selle kohta, kuidas 
kõnealust dokumenti saada.

Reklaamteade investeerimistoote kohta ei 
tohi sisaldada avaldusi, mis oleks vastuolus 
põhiteabedokumendis esitatud teabega või 
vähendaks põhiteabedokumendi olulisust.
Reklaamteadetes teatatakse, et 
põhiteabedokument on avaldatud pädeva 
asutuse ametlikul veebisaidil, ja esitatakse 
ka otselink. Paberkoopia võidakse 
edastada koostajale või 
investeerimistooteid müüvatele isikutele 
soovi korral tasuta.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku aluseks on Euroopa Tarbijaliitude Ameti ettepanek.

Muudatusettepanek 467
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reklaamteade, mis sisaldab konkreetset 
teavet investeerimistoote kohta, ei tohi 
sisaldada avaldusi, mis oleks vastuolus 
põhiteabedokumendis esitatud teabega või 
vähendaks põhiteabedokumendi olulisust.
Reklaamteadetes näidatakse ära, et 
põhiteabedokument on olemas, ning 
antakse teavet selle kohta, kuidas kõnealust 
dokumenti saada.

Reklaamteade, mis sisaldab konkreetset 
teavet kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote kohta, ei tohi 
sisaldada avaldusi, mis oleks vastuolus 
põhiteabedokumendis esitatud teabega või 
vähendaks põhiteabedokumendi olulisust.
Reklaamteadetes näidatakse ära, et 
põhiteabedokument on olemas, ning 
antakse teavet selle kohta, kuidas kõnealust 
dokumenti saada.

Or. en

Muudatusettepanek 468
Sven Giegold
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimistoote koostaja vaatab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
korrapäraselt läbi ning muudab seda
vajaduse korral.

1. Investeerimistoote koostaja vaatab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
korrapäraselt ja vähemalt korra aastas läbi 
ning muudab seda vähemalt juhul, kui 
läbivaatamine näitab väärtuse loomist 
investeeringute juhtimises ja asjaomast 
riski investeeringute juhtimises.
Muutmine hõlmab niisuguste 
investeerimistoote põhiteabe 
dokumentides määratletud standardite 
kasutamist, mis näitavad muudatuste 
tegemise vajadust. See esitatakse selgelt, 
lühidalt ja arusaadavalt iga-aastase 
aruande kirjeldavas osas ning see hõlmab 
õiget ja õiglast kokkuvõtet 
investeeringuvarade tootlusest, 
juhtimiskuludest, investeeringute 
juhtimise strateegiatest, väärtuse 
loomisest investeeringute juhtimises ja 
asjaomase riski kujunemisest 
investeeringute juhtimises, hõlmates 
standardeid, mis on määratletud 
investeerimistoote põhiteabe 
dokumentides.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada investorile esitatava põhiteabe tulemuslik 
ajakohastamine.

Muudatusettepanek 469
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimistoote koostaja vaatab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
korrapäraselt läbi ning muudab seda
vajaduse korral.

1. Investeerimistoote koostaja vaatab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
korrapäraselt läbi ning muudab seda juhul, 
kui läbivaatamine näitab, et toote osas on 
tehtud olulisi muudatusi.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimistoote koostaja vaatab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
korrapäraselt läbi ning muudab seda
vajaduse korral.

1. Investeerimistoote koostaja vaatab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
korrapäraselt läbi, muudab seda juhul, kui 
läbivaatamine näitab oluliste muudatuste 
tegemise vajadust, ning teeb muudetud 
versiooni viivitamata kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Et tagada investeerimistoote koostajatele teatav kindlus selles osas, millal nad peavad 
põhiteabedokumenti muutma, tuleks selgitada, et muutmist nõutakse üksnes juhul, kui 
investeerimistoodet oluliselt muudetakse. Pärast läbivaatamise toimumist ei ole mingit 
põhjust põhiteabedokumendi muudetud versiooni esitamisega viivitada.

Muudatusettepanek 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimistoote koostaja vaatab 1. Kombineeritud jaeinvesteerimistoote
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põhiteabedokumendis sisalduva teabe
korrapäraselt läbi ning muudab seda
vajaduse korral.

koostaja vaatab põhiteabedokumendis 
sisalduva teabe korrapäraselt läbi, muudab 
seda juhul, kui läbivaatamine näitab 
oluliste muudatuste tegemise vajadust, 
ning teeb muudetud versiooni viivitamata 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Põhiteabedokument tuleks koostada lepingueelse dokumendina, nimelt abivahendina, mis 
aitab kaasa individuaalsete investeerimisotsuste tegemisele. Seetõttu piirduvad kõnealuse 
dokumendi muutmisega seotud mis tahes kohustused asjaoludega, mis kajastavad 
investeerimistoote kui sellise olulist muutmist. See nõue on kooskõlas eurofonde käsitleva IV 
määruse (määrus (EL) nr 582/2010) artikli 23 lõikega 2.

Muudatusettepanek 472
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimistoote koostaja vaatab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
korrapäraselt läbi ning muudab seda
vajaduse korral.

1. Investeerimistoote koostaja vaatab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
korrapäraselt läbi ning muudab seda juhul, 
kui läbivaatamine näitab oluliste 
muudatuste tegemise vajadust, eelkõige 
riskide hindamise osas.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimistoote koostaja vaatab 1. Kombineeritud jaeinvesteerimistoote
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põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
korrapäraselt läbi ning muudab seda 
vajaduse korral.

koostaja vaatab põhiteabedokumendis 
sisalduva teabe korrapäraselt läbi ning 
muudab seda vajaduse korral.

Or. en

Muudatusettepanek 474
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe läbi 
vaatamiseks ja põhiteabedokumendi 
muutmiseks seoses järgmisega:

2. Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 
ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
(ESMA) töötavad välja regulatiivsete 
standardite eelnõud, millega sätestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe läbi 
vaatamiseks ja põhiteabedokumendi 
muutmiseks seoses järgmisega:

Euroopa järelevalveasutused esitavad 
kõnealused regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile 
[kuupäev].
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 
10−14, määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklites 10−14 ja määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklites 10−14 sätestatud 
korras.

Or. en

Selgitus

Asjakohase paindlikkuse tagamiseks ning selleks, et sektor ja Euroopa järelevalveasutused 
saaksid turu arengusuundadele kiiresti reageerida, peaksid komisjoni delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise volituse asemel pigem kolm Euroopa järelevalveasutust üheskoos 
välja töötama ühised regulatiivsed tehnilised standardid.
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Muudatusettepanek 475
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe läbi 
vaatamiseks ja põhiteabedokumendi 
muutmiseks seoses järgmisega:

2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe läbi 
vaatamiseks ja põhiteabedokumendi 
muutmiseks investeerimistoote olemust 
puudutavates küsimustes seoses 
järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 476
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
läbivaatamise tingimused ja tingimused 
muudetud põhiteabedokumendi 
kohustuslikuks või vabatahtlikuks 
taasavaldamiseks;

(b) põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
läbivaatamise tingimused;

Or. en

Selgitus

Kui muudatusi peeti vajalikuks ja need on tehtud, tuleb muudetud põhiteabedokument kiiresti 
kättesaadavaks teha. Delegeeritud õigusaktid muudaksid selle lihtsa nõude vaid 
keerulisemaks.

Muudatusettepanek 477
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
läbivaatamise tingimused ja tingimused 
muudetud põhiteabedokumendi 
kohustuslikuks või vabatahtlikuks
taasavaldamiseks;

(b) põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
läbivaatamise tingimused, eelkõige selle 
määratlemine, mis on „olulised 
muudatused”, ja tingimused, mille korral
muudetud põhiteabedokumendi 
taasavaldamine on kohustuslik;

Or. en

Muudatusettepanek 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
läbivaatamise tingimused ja tingimused 
muudetud põhiteabedokumendi 
kohustuslikuks või vabatahtlikuks 
taasavaldamiseks;

(b) põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
läbivaatamise tingimused;

Or. en

Selgitus

Tuleneb Schmidti muudatusettepanekust lõike 1 kohta. Vt selgitust artikli 10 lõike 1 kohta 
(Schmidt). Kui põhiteabedokumenti selle läbivaatamise tulemusena muudetakse, tuleb 
muudetud dokument kiiresti kättesaadavaks teha. Puudub vajadus anda sellega seoses 
komisjonile volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek 479
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) eritingimused, mille kohaselt tuleb 
põhiteabedokumendis sisalduv teave läbi 
vaadata või põhiteabedokumenti muuta, 
kui investeerimistoode ei ole 
jaeinvestoritele pidevalt kättesaadav;

(c) eritingimused, mille kohaselt tuleb 
põhiteabedokumendis sisalduv teave läbi 
vaadata või põhiteabedokumenti muuta, 
kui kombineeritud jaeinvesteerimistoode
ei ole jaeinvestoritele pidevalt kättesaadav;

Or. en

Muudatusettepanek 480
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) asjaolud, mille korral tuleb 
jaeinvestoreid teavitada nende ostetud 
investeerimistoote põhiteabe dokumendi 
muutmisest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tuleneb Schmidti muudatusettepanekust lõike 1 kohta. Vt artikli 10 lõike 1 
muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 481
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) asjaolud, mille korral tuleb 
jaeinvestoreid teavitada nende ostetud 
investeerimistoote põhiteabe dokumendi 
muutmisest.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Kui muudatusi peeti vajalikuks ja need on tehtud, tuleb muudetud põhiteabedokument kiiresti 
kättesaadavaks teha. Delegeeritud õigusaktid muudaksid selle lihtsa nõude vaid 
keerulisemaks.

Muudatusettepanek 482
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) asjaolud, mille korral tuleb 
jaeinvestoreid teavitada nende ostetud 
investeerimistoote põhiteabe dokumendi 
muutmisest.

(d) asjaolud, mille korral tuleb 
jaeinvestoreid teavitada nende ostetud 
kombineeritud jaeinvesteerimistoote
põhiteabe dokumendi muutmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 483
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) asjaolud, mille korral tuleb 
jaeinvestoreid teavitada nende ostetud 
investeerimistoote põhiteabe dokumendi 
muutmisest.

(d) asjaolud, mille korral tuleb 
jaeinvestoreid nende taotlusel teavitada 
nende ostetud investeerimistoote põhiteabe 
dokumendi muutmisest.

Or. de

Muudatusettepanek 484
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kõik rikkumise sooritanud isiku 
võetud meetmed, mille eesmärk on tagada 
edaspidi määruse nõuete täitmine.

Or. en

Selgitus

Kui rikkuja on võtnud meetmeid, et edaspidi selliseid rikkumisi vältida, võib pädev asutus 
seda haldusmeetmete ja karistuste määramisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek 485
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui investeerimistoote koostaja on 
koostanud põhiteabedokumendi, mis ei 
vasta artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud 
nõuetele, ning jaeinvestor on 
investeerimisotsust tehes sellisest 
dokumendist lähtunud, võib jaeinvestor 
nõuda investeerimistoote koostajalt 
hüvitust jaeinvestorile 
põhiteabedokumendi kasutamisest 
tuleneva mis tahes kahju eest.

1. Investorile esitatava põhiteabe puhul 
on tegemist lepingueelse teabega. See 
peab olema tõene ja selge ega või olla 
eksitav. Teave peab olema prospekti 
asjakohaste osadega kooskõlas. Siduvate 
lepingudokumentide olemasolu korral 
peab põhiteabedokument olema nende 
dokumentidega kooskõlas.

Or. en

Selgitus

Ühtlustamine eurofondide direktiivi 2009/65/EÜ põhiteabedokumendi standarditega. 
Tõendamiskohustuse reguleerimine peaks olema kooskõlas eurofondide IV direktiivi artikli 79 
lõikes 2 sätestatud tõendamiskohustuse regulatsioonidega.

Muudatusettepanek 486
Syed Kamall
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui investeerimistoote koostaja on 
koostanud põhiteabedokumendi, mis ei 
vasta artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud 
nõuetele, ning jaeinvestor on 
investeerimisotsust tehes sellisest 
dokumendist lähtunud, võib jaeinvestor 
nõuda investeerimistoote koostajalt 
hüvitust jaeinvestorile 
põhiteabedokumendi kasutamisest 
tuleneva mis tahes kahju eest.

1. Põhiteabedokumendis esitatava teabe 
puhul on tegemist lepingueelse teabega. 
See peab olema tõene ja selge ega või olla 
eksitav. Põhiteabedokument peab olema 
kooskõlas mis tahes prospektiga või kui 
prospekti pole avaldatud, siis 
kombineeritud jaeinvesteerimistoote 
tingimustega.

Or. en

Selgitus

Kuna käesoleva määruse üks põhiküsimusi on selle ühtlustamine eurofondide IV direktiiviga, 
siis tuleb kohustuste määratlemise järjepidevuse huvides määrusesse lisada säte, mille 
kohaselt liikmesriigis kehtivate seadustega nähakse jaeinvestoritele ette piisavad 
õiguskaitsemeetmed.

Muudatusettepanek 487
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui investeerimistoote koostaja on 
koostanud põhiteabedokumendi, mis ei 
vasta artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud 
nõuetele, ning jaeinvestor on 
investeerimisotsust tehes sellisest 
dokumendist lähtunud, võib jaeinvestor 
nõuda investeerimistoote koostajalt 
hüvitust jaeinvestorile 
põhiteabedokumendi kasutamisest 
tuleneva mis tahes kahju eest.

1. Põhiteabedokumendis esitatava teabe 
puhul on tegemist lepingueelse teabega. 
See peab olema tõene ja selge ega või olla 
eksitav. Siduvate lepingudokumentide 
olemasolu korral peab 
põhiteabedokument olema nende 
dokumentidega kooskõlas.

Or. en
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Selgitus

Sellega viiakse kombineeritud jaeinvesteerimistoodete määrus kooskõlla eurofondide määruse 
keelekasutusega.

Muudatusettepanek 488
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui investeerimistoote koostaja on 
koostanud põhiteabedokumendi, mis ei 
vasta artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud 
nõuetele, ning jaeinvestor on 
investeerimisotsust tehes sellisest 
dokumendist lähtunud, võib jaeinvestor 
nõuda investeerimistoote koostajalt 
hüvitust jaeinvestorile 
põhiteabedokumendi kasutamisest 
tuleneva mis tahes kahju eest.

1. Investorile esitatava põhiteabe puhul 
on tegemist lepingueelse teabega. See 
peab olema tõene ja selge ega või olla 
eksitav. Selles esitatakse keskne teave, 
mis, juhul kui investeerimistoote
koostajalt nõutakse pakkumisdokumente, 
peab olema viimaste vastavate osadega 
kooskõlas.

Or. en

Muudatusettepanek 489
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui investeerimistoote koostaja on 
koostanud põhiteabedokumendi, mis ei 
vasta artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud nõuetele, 
ning jaeinvestor on investeerimisotsust 
tehes sellisest dokumendist lähtunud, võib 
jaeinvestor nõuda investeerimistoote 
koostajalt hüvitust jaeinvestorile 
põhiteabedokumendi kasutamisest 
tuleneva mis tahes kahju eest.

1. Liikmesriigid tagavad, et
põhiteabedokumendi koostamise eest 
vastutava isiku suhtes ei kohaldata 
tsiviilvastutust ainult põhiteabedokumendi 
või selle mis tahes tõlke alusel, välja
arvatud juhul kui see on eksitav, ebatäpne 
või ei ole kooskõlas prospekti asjakohaste 
osadega või ei vasta artiklites 6, 7 ja 8 
sätestatud nõuetele, millest jaeinvestor on 
investeerimisotsust tehes lähtunud. 
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Põhiteabedokument peab sisaldama selle 
kohta selgesõnalist hoiatust.

Or. en

Muudatusettepanek 490
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui investeerimistoote koostaja on 
koostanud põhiteabedokumendi, mis ei 
vasta artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud 
nõuetele, ning jaeinvestor on 
investeerimisotsust tehes sellisest 
dokumendist lähtunud, võib jaeinvestor 
nõuda investeerimistoote koostajalt 
hüvitust jaeinvestorile 
põhiteabedokumendi kasutamisest 
tuleneva mis tahes kahju eest.

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
tsiviilvastutust käsitlevaid õigusnorme 
kohaldatakse isikute suhtes, kes 
vastutavad põhiteabedokumendis 
sisalduva teabe eest.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui investeerimistoote koostaja on 
koostanud põhiteabedokumendi, mis ei 
vasta artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud nõuetele, 
ning jaeinvestor on investeerimisotsust 
tehes sellisest dokumendist lähtunud, võib 
jaeinvestor nõuda investeerimistoote 
koostajalt hüvitust jaeinvestorile 
põhiteabedokumendi kasutamisest tuleneva 
mis tahes kahju eest.

1. Kui investeerimistoote koostaja on 
koostanud põhiteabedokumendi, mis ei 
vasta artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud nõuetele, 
ning jaeinvestor on investeerimisotsust 
tehes sellisest dokumendist lähtunud, võib 
jaeinvestor nõuda investeerimistoote 
koostajalt hüvitust jaeinvestorile 
põhiteabedokumendi kasutamisest tuleneva 
mis tahes kahju eest. Võimalik hüvitus 
peaks olema kahjuga proportsionaalne.
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Or. en

Muudatusettepanek 492
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui investeerimistoote koostaja on 
koostanud põhiteabedokumendi, mis ei 
vasta artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud nõuetele, 
ning jaeinvestor on investeerimisotsust 
tehes sellisest dokumendist lähtunud, võib 
jaeinvestor nõuda investeerimistoote 
koostajalt hüvitust jaeinvestorile 
põhiteabedokumendi kasutamisest tuleneva 
mis tahes kahju eest.

1. Kui investeerimistoote koostaja on 
koostanud põhiteabedokumendi, mis ei 
vasta artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud nõuetele, 
ning jaeinvestor on investeerimisotsust 
tehes sellisest dokumendist lähtunud, võib 
jaeinvestor nõuda investeerimistoote 
koostajalt hüvitust jaeinvestorile 
põhiteabedokumendi kasutamisest tuleneva 
mis tahes kahju eest ning teataval juhul 
investeerimistoote tagasivõtmist 
ostuhinnaga.

Or. de

Muudatusettepanek 493
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui investeerimistoote koostaja on 
koostanud põhiteabedokumendi, mis ei 
vasta artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud nõuetele, 
ning jaeinvestor on investeerimisotsust 
tehes sellisest dokumendist lähtunud, võib 
jaeinvestor nõuda investeerimistoote 
koostajalt hüvitust jaeinvestorile 
põhiteabedokumendi kasutamisest tuleneva 
mis tahes kahju eest.

1. Kui investeerimistoote koostaja või 
investeerimistoodete müüja on koostanud 
põhiteabedokumendi või selle lisa, mis ei 
vasta artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud nõuetele, 
ning jaeinvestor on investeerimisotsust 
tehes sellisest dokumendist lähtunud, võib 
jaeinvestor nõuda investeerimistoote 
koostajalt või investeerimistoodete müüjalt
hüvitust jaeinvestorile 
põhiteabedokumendi või selle lisa 
kasutamisest tuleneva mis tahes kahju eest.
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Or. en

Muudatusettepanek 494
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui investeerimistoote koostaja on
koostanud põhiteabedokumendi, mis ei 
vasta artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud 
nõuetele, ning jaeinvestor on 
investeerimisotsust tehes sellisest 
dokumendist lähtunud, võib jaeinvestor 
nõuda investeerimistoote koostajalt 
hüvitust jaeinvestorile 
põhiteabedokumendi kasutamisest tuleneva 
mis tahes kahju eest.

1. Kui investeerimistoote koostaja on 
koostanud põhiteabedokumendi, mis ei 
vasta käesolevas määruses sätestatud 
nõuetele, ning jaeinvestor on 
investeerimisotsust tehes sellisest 
dokumendist lähtunud, võib jaeinvestor 
nõuda investeerimistoote koostajalt 
hüvitust jaeinvestorile 
põhiteabedokumendi kasutamisest tuleneva 
mis tahes kahju eest.

Or. en

Muudatusettepanek 495
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui jaeinvestor tõendab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
kasutamisest tulenevat kahju, peab
investeerimistoote koostaja tõendama, et 
põhiteabedokument on koostatud 
käesoleva määruse artiklite 6, 7 ja 8 
kohaselt.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 496
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui jaeinvestor tõendab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
kasutamisest tulenevat kahju, peab 
investeerimistoote koostaja tõendama, et 
põhiteabedokument on koostatud 
käesoleva määruse artiklite 6, 7 ja 8 
kohaselt.

2. Kui jaeinvestor tõendab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
kasutamisest tulenevat kahju, ei kohaldata 
investeerimistoote koostaja suhtes 
tsiviilvastutust ainuüksi 
põhiteabedokumendi, sealhulgas selle mis 
tahes tõlke alusel, välja arvatud juhul, kui 
see on eksitav, ebatäpne või ei ole teiste 
siduvate lepingudokumentidega 
kooskõlas. Põhiteabedokument peab 
sisaldama selle kohta selgesõnalist 
hoiatust.

Or. en

Muudatusettepanek 497
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui jaeinvestor tõendab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
kasutamisest tulenevat kahju, peab 
investeerimistoote koostaja tõendama, et
põhiteabedokument on koostatud 
käesoleva määruse artiklite 6, 7 ja 8 
kohaselt.

2. Liikmesriigid tagavad, et isikute suhtes 
ei kohaldata tsiviilvastutust ainult 
põhiteabedokumendi või selle mis tahes 
tõlke alusel, välja arvatud juhul, kui see 
on eksitav, ebatäpne või ei ole kooskõlas 
muude siduvate lepingudokumentidega, 
mida võib pidada vastava isiku kontrolli 
all olevaks. Põhiteabedokument peab 
sisaldama selle kohta selgesõnalist 
hoiatust.

Or. en
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Selgitus

Ühtlustamine eurofondide direktiivi 2009/65/EÜ põhiteabedokumendi standarditega. 
Määruse tsiviilvastutuse sätted tuleks viia kooskõlla eurofondide IV direktiivi artikli 79 
lõikega 2. Sõnastus peaks olema võimaluste piires ja mõningate kohandustega täielikult 
ühtlustatud artikli 79 lõike 2 sõnastusega.

Muudatusettepanek 498
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui jaeinvestor tõendab
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
kasutamisest tulenevat kahju, peab 
investeerimistoote koostaja tõendama, et
põhiteabedokument on koostatud 
käesoleva määruse artiklite 6, 7 ja 8 
kohaselt.

2. Põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
puhul on tegemist lepingueelse teabega. 
See peab olema tõene ja selge ega või olla 
eksitav. Siduvate lepingudokumentide 
olemasolu korral peab põhiteabedokument 
olema nende dokumentidega kooskõlas.

Or. en

Selgitus

Kuna käesoleva määruse üks põhiküsimusi on selle kooskõla eurofondide IV direktiiviga, siis 
tuleb kohustuste määratlemise järjepidevuse huvides määrusesse lisada säte, mille kohaselt 
liikmesriigis kehtivate seadustega nähakse jaeinvestoritele ette piisav tsiviilõiguslik kaitse.

Muudatusettepanek 499
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui jaeinvestor tõendab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
kasutamisest tulenevat kahju, peab 
investeerimistoote koostaja tõendama, et 
põhiteabedokument on koostatud 
käesoleva määruse artiklite 6, 7 ja 8 

2. Investeerimistoote koostajat ei saa 
tsiviilkorras vastutusele võtta üksnes 
põhiteabedokumendi alusel, välja arvatud 
juhul, kui põhiteabedokument on eksitav 
või erineb oluliselt tootespetsiifilisest 
müügiprospektist. (Tõendamiskoormis on 
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kohaselt. sel juhul investeerimistoote koostajal.) 
Põhiteabedokument peab sisaldama 
märget, milles selgitatakse, et 
põhiteabedokument ei asenda 
müügiprospekti.

Or. de

Muudatusettepanek 500
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui jaeinvestor tõendab
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
kasutamisest tulenevat kahju, peab 
investeerimistoote koostaja tõendama, et
põhiteabedokument on koostatud 
käesoleva määruse artiklite 6, 7 ja 8 
kohaselt.

2. Põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
puhul on tegemist lepingueelse teabega. 
See peab olema tõene ja selge ega või olla 
eksitav. Muude dokumentide olemasolu 
korral peab põhiteabedokument olema 
nende dokumentidega kooskõlas.

Or. en

Muudatusettepanek 501
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui jaeinvestor tõendab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
kasutamisest tulenevat kahju, peab 
investeerimistoote koostaja tõendama, et
põhiteabedokument on koostatud 
käesoleva määruse artiklite 6, 7 ja 8 
kohaselt.

2. Kui jaeinvestor tõendab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
kasutamisest tulenevat kahju, ei kohaldata 
investeerimistoote koostaja suhtes 
tsiviilvastutust ainuüksi 
põhiteabedokumendi, sealhulgas selle mis 
tahes tõlke alusel, välja arvatud juhul, kui 
see on eksitav, ebatäpne või ei ole teiste 
siduvate lepingudokumentidega 
kooskõlas. Põhiteabedokument peab 
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sisaldama selle kohta selgesõnalist 
hoiatust.

Or. en

Selgitus

Sellega viiakse kombineeritud jaeinvesteerimistoodete määrus kooskõlla eurofondide määruse 
keelekasutusega.

Muudatusettepanek 502
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui jaeinvestor tõendab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
kasutamisest tulenevat kahju, peab 
investeerimistoote koostaja tõendama, et
põhiteabedokument on koostatud 
käesoleva määruse artiklite 6, 7 ja 8 
kohaselt.

2. Liikmesriigid tagavad, et isikute suhtes 
ei kohaldata tsiviilvastutust ainult 
investorile esitatava põhiteabe või selle 
mis tahes tõlke alusel, välja arvatud juhul 
see on eksitav, ebatäpne või ei ole 
pakkumisdokumentide asjakohaste 
osadega kooskõlas. Põhiteabedokument 
peab sisaldama selle kohta selgesõnalist 
hoiatust.

Or. en

Muudatusettepanek 503
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui jaeinvestor tõendab
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
kasutamisest tulenevat kahju, peab 
investeerimistoote koostaja tõendama, et 
põhiteabedokument on koostatud 
käesoleva määruse artiklite 6, 7 ja 8 

2. Liikmesriigid peavad aga tagama, et 
ühegi isiku suhtes ei kohaldata 
tsiviilvastutust ainult põhiteabedokumendi 
või selle mis tahes tõlke põhjal, välja 
arvatud juhul, kui põhiteabedokumendis 
sisalduv teave on eksitav, ebatäpne või ei 
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kohaselt. ole nimetatud dokumendi teiste 
asjaomaste osade või siduvate 
lepingudokumentidega kooskõlas.
Põhiteabedokument peab sisaldama selle 
kohta selgesõnalist hoiatust.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui jaeinvestor tõendab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
kasutamisest tulenevat kahju, peab 
investeerimistoote koostaja tõendama, et 
põhiteabedokument on koostatud käesoleva 
määruse artiklite 6, 7 ja 8 kohaselt.

2. Kui jaeinvestor tõendab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
kasutamisest tulenevat kahju, peab 
investeerimistoote koostaja tõendama, et 
põhiteabedokument on koostatud käesoleva 
määruse artiklite 6, 7 ja 8 kohaselt. Sellisel 
juhul saab investeerimistoote koostaja 
suhtes kohaldada tsiviilvastutust 
põhiteabedokumendi või selle mis tahes 
tõlke alusel ainult juhul, kui 
põhiteabedokument on eksitav, ebatäpne 
või ei ole teiste siduvate 
lepingudokumentidega kooskõlas. 
Põhiteabedokument peab sisaldama selle 
kohta selgesõnalist hoiatust.

Or. en

Muudatusettepanek 505
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui jaeinvestor tõendab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 

2. Kui jaeinvestor tõendab 
põhiteabedokumendis sisalduva
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kasutamisest tulenevat kahju, peab 
investeerimistoote koostaja tõendama, et
põhiteabedokument on koostatud 
käesoleva määruse artiklite 6, 7 ja 8 
kohaselt.

kindlaksmääratud teabe kasutamisest 
tulenevat kahju, peab investeerimistoote 
koostaja tõendama, et teave on koostatud 
käesoleva määruse artiklite 6, 7 ja 8 
kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 506
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui jaeinvestor tõendab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
kasutamisest tulenevat kahju, peab 
investeerimistoote koostaja tõendama, et 
põhiteabedokument on koostatud käesoleva 
määruse artiklite 6, 7 ja 8 kohaselt.

2. Kui jaeinvestor tõendab saadud kahju ja 
seda, et põhiteabedokumendis sisalduv 
teave oli eksitav, peab investeerimistoote 
koostaja tõendama, et põhiteabedokument 
on koostatud käesoleva määruse artiklite 6, 
7 ja 8 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 507
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui jaeinvestor tõendab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
kasutamisest tulenevat kahju, peab 
investeerimistoote koostaja tõendama, et 
põhiteabedokument on koostatud käesoleva 
määruse artiklite 6, 7 ja 8 kohaselt.

2. Kui jaeinvestorile on
põhiteabedokumendi kasutamisel 
tekkinud kahju, peab investeerimistoote 
koostaja tõendama, et põhiteabedokument 
on koostatud käesoleva määruse artiklite 6, 
7 ja 8 kohaselt.

Or. de
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Muudatusettepanek 508
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud tõendamiskoormise 
jaotust ei saa eelnevalt lepingu alusel 
muuta. Sellised eelnevad kokkulepped ei 
ole jaeinvestori jaoks siduvad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 509
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud tõendamiskoormise 
jaotust ei saa eelnevalt lepingu alusel 
muuta. Sellised eelnevad kokkulepped ei 
ole jaeinvestori jaoks siduvad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 510
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud tõendamiskoormise 
jaotust ei saa eelnevalt lepingu alusel 
muuta. Sellised eelnevad kokkulepped ei 
ole jaeinvestori jaoks siduvad.

3. Kombineeritud jaeinvesteerimistoote 
koostaja kannab tsiviilvastutust, kui 
investor saab kahju seetõttu, et 
põhiteabedokument on eksitav, ebatäpne 
või ei ole kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote muude siduvate 
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lepingudokumentidega kooskõlas. 
Nimetatud tsiviilvastutust ei saa lepinguga 
piirata ega välistada.

Or. en

Muudatusettepanek 511
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud tõendamiskoormise 
jaotust ei saa eelnevalt lepingu alusel 
muuta. Sellised eelnevad kokkulepped ei 
ole jaeinvestori jaoks siduvad.

3. Investeerimistoote koostaja ei kanna 
tsiviilvastutust ainuüksi 
põhiteabedokumendi või selle mis tahes 
tõlke põhjal, välja arvatud juhul kui see 
on eksitav, ebatäpne või ei ole muude 
lepingudokumentidega kooskõlas. 

Or. en

Muudatusettepanek 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud tõendamiskoormise 
jaotust ei saa eelnevalt lepingu alusel 
muuta. Sellised eelnevad kokkulepped ei 
ole jaeinvestori jaoks siduvad.

3. Investeerimistoote koostaja kannab 
tsiviilvastutust, kui investor saab kahju 
seetõttu, et tugines põhiteabedokumendile, 
mis ei vastanud lõike 1 või 2 nõuetele. 
Nimetatud vastutust ei saa
lepingutingimustega või pädeva asutuse 
otsusega piirata ega välistada.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekud viivad vastutuse kohaldamise korra kooskõlla eurofondide omaga, 
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mille puhul vastav kord toimib hästi.

Muudatusettepanek 513
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud tõendamiskoormise 
jaotust ei saa eelnevalt lepingu alusel 
muuta. Sellised eelnevad kokkulepped ei 
ole jaeinvestori jaoks siduvad.

3. Tsiviilvastutust ei saa
lepingutingimustega piirata.

Or. en

Muudatusettepanek 514
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 
investeerimistoodet, esitab neile aegsasti 
enne investeerimistootega seotud tehingu 
sõlmimist põhiteabedokumendi.

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 
kombineeritud jaeinvesteerimistoodet, 
esitab neile aegsasti enne kombineeritud 
jaeinvesteerimistootega seotud tehingu 
sõlmimist põhiteabedokumendi. Kui 
kliendile soovitatakse kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodet, esitatakse 
viivitamata põhiteabedokument.

Or. en

Muudatusettepanek 515
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 
investeerimistoodet, esitab neile aegsasti 
enne investeerimistootega seotud tehingu 
sõlmimist põhiteabedokumendi.

1. Isik, kes müüb või soovitab 
jaeinvestoritele investeerimistoodet, esitab 
neile aegsasti enne investeerimistootega 
seotud tehingu sõlmimist 
põhiteabedokumendi. Kliendile toodet 
soovitades esitatakse viivitamata 
põhiteabedokument.

Or. en

Muudatusettepanek 516
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 
investeerimistoodet, esitab neile aegsasti 
enne investeerimistootega seotud tehingu 
sõlmimist põhiteabedokumendi.

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 
kombineeritud jaeinvesteerimistoodet, 
esitab neile aegsasti enne 
investeerimistootega seotud tehingu 
sõlmimist põhiteabedokumendi ja
põhiteenustedokumendi. Kliendile 
investeeringut soovitades esitatakse 
viivitamata põhiteabedokument ja 
põhiteenustedokument.

Or. en

Muudatusettepanek 517
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 
investeerimistoodet, esitab neile aegsasti 
enne investeerimistootega seotud tehingu 

1. Isik, kes müüb või soovitab 
jaeinvestoritele investeerimistoodet, esitab 
neile kohe ja aegsasti enne mis tahes 
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sõlmimist põhiteabedokumendi. investeerimistootega seotud kohustuste 
võtmist põhiteabedokumendi.

Or. en

Muudatusettepanek 518
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 
investeerimistoodet, esitab neile aegsasti 
enne investeerimistootega seotud tehingu 
sõlmimist põhiteabedokumendi.

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 
investeerimistoodet, esitab neile aegsasti ja 
tõendatavalt enne investeerimistootega 
seotud tehingu sõlmimist 
põhiteabedokumendi. Selle tingimuse 
puhul on tõendamiskoormis 
investeerimistoote koostajal.

Or. de

Muudatusettepanek 519
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 
investeerimistoodet, esitab neile aegsasti 
enne investeerimistootega seotud tehingu 
sõlmimist põhiteabedokumendi.

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 
investeerimistoodet, esitab neile aegsasti 
enne investeerimistootega seotud tehingu 
sõlmimist investeerimistoote koostaja 
poolt kättesaadavaks tehtud 
põhiteabedokumendi.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse suurendamiseks tuleks rõhutada, et põhiteabedokumendi koostab üksainuke 
asjaosaline – investeerimistoote koostaja. Toote koostajad vastutavad ka oma koostatud 
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põhiteabedokumendi sisu eest. Toote koostajad teevad põhiteabedokumendi kättesaadavaks 
toote müüjale, et too saaks anda selle jaeinvestorile.

Muudatusettepanek 520
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 
investeerimistoodet, esitab neile aegsasti 
enne investeerimistootega seotud tehingu 
sõlmimist põhiteabedokumendi.

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 
investeerimistoodet, esitab neile aegsasti 
enne investeerimistootega seotud tehingu 
sõlmimist põhiteabedokumendi, mille on 
koostanud investeerimistoote koostaja.

Or. nl

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse veel kord, et põhiteabedokumendi koostamise ja sisu eest 
vastutab toote koostaja. Toote koostaja peab seejärel esitama põhiteabedokumendi müüjale, 
kes omakorda peab selle õigeaegselt jaeinvestorile edastama. 

Muudatusettepanek 521
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 
investeerimistoodet, esitab neile aegsasti 
enne investeerimistootega seotud tehingu 
sõlmimist põhiteabedokumendi.

1. Isik, kes müüb või vahendab
jaeinvestoritele investeerimistoodet, esitab 
neile aegsasti enne investeerimistootega 
seotud tehingu sõlmimist 
põhiteabedokumendi.

Or. de

Muudatusettepanek 522
Sharon Bowles



PE504.398v01-00 84/169 AM\926906ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Isik, kes müüb või soovitab 
jaeinvestoritele investeerimistoodet, peab 
kõigepealt saama investeerimistoote 
koostajalt loa, et ta võib 
põhiteabedokumenti investoritele 
edastada. Toote koostaja võib anda loa 
ajutiselt või kindlaks ajavahemikuks või 
siduda loa andmise muude tingimustega. 
Kui mõni seatud tingimustest jääb 
täitmata, kaotab luba käesoleva lõike 
tähenduses kehtivuse.

Or. en

Muudatusettepanek 523
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib 
investeerimistoote müüja esitada 
jaeinvestorile põhiteabedokumendi kohe 
pärast tehingu sõlmimist järgmistel 
juhtudel:

välja jäetud

(a) kui jaeinvestor otsustab lepingu 
sõlmimisel kasutada sidevahendeid, mille 
puhul
(b) põhiteabedokumendi esitamine 
kooskõlas lõikega 1 ei ole võimalik ja
(c) investeerimistoote müüja on 
jaeinvestorit sellest asjaolust teavitanud.

Or. en
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Muudatusettepanek 524
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib 
investeerimistoote müüja esitada 
jaeinvestorile põhiteabedokumendi kohe 
pärast tehingu sõlmimist järgmistel 
juhtudel:

välja jäetud

(a) kui jaeinvestor otsustab lepingu 
sõlmimisel kasutada sidevahendeid, mille 
puhul
(b) põhiteabedokumendi esitamine 
kooskõlas lõikega 1 ei ole võimalik ja
(c) investeerimistoote müüja on 
jaeinvestorit sellest asjaolust teavitanud.

Or. de

Muudatusettepanek 525
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib 
investeerimistoote müüja esitada 
jaeinvestorile põhiteabedokumendi kohe 
pärast tehingu sõlmimist järgmistel 
juhtudel:

2. Kombineeritud jaeinvesteerimistoote 
jaeinvestoritele müüja ei või mingil juhul 
anda nimetatud investoritele 
põhiteabedokumenti ilma kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote koostaja eelneva 
kirjaliku loata. Toote koostaja võib anda 
loa ajutiselt või kindlaks ajavahemikuks 
või siduda loa andmise muude 
tingimustega. Kui mõni seatud 
tingimustest jääb täitmata, kaotab luba 
käesoleva lõike tähenduses kehtivuse.

Or. en



PE504.398v01-00 86/169 AM\926906ET.doc

ET

Selgitus

Üksus, kes vastutab põhiteabedokumendi jaeinvestoritele edastamise eest, ei ole igakord selle 
koostamise eest vastutav üksus. Käesoleva määruse projektiga võiks muuta toote koostaja 
vastutavaks juhul, kui toodet müüv üksus ei täida artikli 12 nõudeid. Lisada tuleks sätted, 
millega tagatakse vastutuse nõuetekohane jagamine juhul, kui üksus levitab ebatäpset või 
aegunud põhiteabedokumenti.

Muudatusettepanek 526
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib
investeerimistoote müüja esitada
jaeinvestorile põhiteabedokumendi kohe 
pärast tehingu sõlmimist järgmistel 
juhtudel:

2. Erandina lõikest 1 peab
investeerimistoote müüja enne tehingu 
sõlmimist osundama jaeinvestorile 
põhiteabedokumenti sisaldava ametliku 
veebisaidi järgmistel juhtudel:

Or. en

Selgitus

Üks põhiteabedokumendi eesmärke on anda kliendile enne investeerimisotsuse tegemist 
olulist teavet. Kui kliendil on võimalik investeerimistoote müüjaga suhelda, peaks tal olema 
võimalus saada vastavat teavet ühel või teisel kujul nendesamade kanalite kaudu.

Muudatusettepanek 527
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib 
investeerimistoote müüja esitada 
jaeinvestorile põhiteabedokumendi kohe
pärast tehingu sõlmimist järgmistel 
juhtudel:

2. Erandina lõikest 1 võib 
investeerimistoote müüja esitada 
jaeinvestorile põhiteabedokumendi 
võimalikult kiiresti pärast tehingu 
sõlmimist järgmistel juhtudel:
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Or. en

Selgitus

Jaeinvestorid, kes soovivad kasutada kliendi korralduste täitmise teenust kaugsidevahendite 
abil, peavad saama seda teha. See muutuks aga võimatuks, kui investeerimistoote müüjal 
oleks kohustus esitada põhiteabedokument igal juhul enne tehingu toimumist. Seetõttu tuleks 
sellisel juhul lubada esitada põhiteabedokument võimalikult kiiresti pärast tehingu sõlmimist.

Muudatusettepanek 528
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib 
investeerimistoote müüja esitada 
jaeinvestorile põhiteabedokumendi kohe 
pärast tehingu sõlmimist järgmistel 
juhtudel:

2. Erandina lõikest 1 võib 
investeerimistoote müüja või vahendaja
esitada jaeinvestorile põhiteabedokumendi 
kohe pärast tehingu sõlmimist järgmistel 
juhtudel:

Or. de

Muudatusettepanek 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib
investeerimistoote müüja esitada 
jaeinvestorile põhiteabedokumendi kohe 
pärast tehingu sõlmimist järgmistel 
juhtudel:

2. Erandina lõikest 1 võib kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote müüja esitada 
jaeinvestorile viimase nõudmisel 
põhiteabedokumendi kohe pärast tehingu 
sõlmimist, kuid seda vaid järgmistel 
juhtudel:

Or. en
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Muudatusettepanek 530
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui jaeinvestor otsustab lepingu 
sõlmimisel kasutada sidevahendeid, mille 
puhul

(a) kui jaeinvestor omal algatusel otsustab 
lepingu sõlmimisel kasutada 
sidevahendeid, mille puhul

Or. en

Selgitus

Artikli 12 lõikes 2 toodud erand on tähtis, sest see võimaldab teadlikel tarbijatel, kes on 
iseseisvalt asja uurinud, mugavalt investeerida. Samas on tähtis, et see ei looks eeskirjadest 
möödahiilimise võimalust. Seepärast ei tohiks lasta seda erandit kasutada aktiivse 
müügitaktikaga müügimeestel. Antud võimalus peaks jääma üksnes tarbijatele, kes tahavad 
teha tehinguid omal algatusel ja telefoni teel.

Muudatusettepanek 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui jaeinvestor otsustab lepingu 
sõlmimisel kasutada sidevahendeid, mille 
puhul

(a) kui jaeinvestor omal algatusel otsustab 
lepingu sõlmimisel kasutada 
sidevahendeid, mille puhul

Or. en

Muudatusettepanek 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhiteabedokumendi esitamine 
kooskõlas lõikega 1 ei ole võimalik ja

(b) põhiteabedokumendi esitamine 
kooskõlas lõikega 1 ei ole võimalik ja 
kombineeritud jaeinvesteerimistoote 
müüja on jaeinvestorit olukorrast 
teavitanud ning

Or. en

Muudatusettepanek 533
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhiteabedokumendi esitamine 
kooskõlas lõikega 1 ei ole võimalik ja

(b) põhiteabedokumendi esitamine 
paberkandjal kooskõlas lõikega 1 ei ole 
punkti a tõttu võimalik ja

Or. en

Muudatusettepanek 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeerimistoote müüja on 
jaeinvestorit sellest asjaolust teavitanud.

(c) jaeinvestor on nõus saama 
põhiteabedokumenti kohe pärast tehingu 
sooritamist, selle asemel et dokumendi 
saamist oodates tehingut edasi lükata.

Or. en

Selgitus

Käesolev erand soodustab teatavaid seaduslikke äritavasid, samas aga tuleb seada piirangud, 
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et see ei võimaldaks eeskirjade täitmisest kõrvale hiilida. Seepärast peaks seda saama 
kasutada üksnes juhul, kui tarbija aktiivselt püüab telefoni teel tehinguid sooritada. Samuti 
tuleks nõuda tarbija selgesõnalist nõusolekut.

Muudatusettepanek 535
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeerimistoote müüja on 
jaeinvestorit sellest asjaolust teavitanud.

(c) kombineeritud jaeinvesteerimistoote
müüja on jaeinvestorit sellest asjaolust 
teavitanud.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeerimistoote müüja on 
jaeinvestorit sellest asjaolust teavitanud.

(c) investeerimistoote müüja või vahendaja
on jaeinvestorit sellest asjaolust teavitanud.

Or. de

Muudatusettepanek 537
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) jaeinvestor on selgesõnaliselt 
nõustunud saama põhiteabedokumenti 
vahetult pärast tehingu sooritamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 538
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) jaeinvestor on selgesõnaliselt 
nõustunud saama põhiteabedokumenti 
vahetult pärast tehingu sooritamist.

Or. en

Muudatusettepanek 539
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Jaeinvestor tõendab 
põhiteabedokumendi kättesaamist ja 
lugemist kirjaliku või digiallkirjaga.

Or. en

Muudatusettepanek 540
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõigetest 1 ja 2 võib 
investeerimistoodet käesoleva määruse 
kohaldamisalas müüa jaeinvestorile ilma 
põhiteabedokumendita üksnes 
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jaeinvestori algatusel ja selgesõnalisel 
nõudmisel ning eeldusel, et toodet müüv 
vahendaja teavitab jaeinvestorit kooskõlas 
direktiiviga 2004/39/EÜ või direktiiviga 
2002/92/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 541
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõigetest 1 ja 2 ei ole 
põhiteabedokumendi esitamine 
kohustuslik, kui investeerimistoodet 
müüakse jaekliendi selgesõnalisel 
nõudmisel ilma investeerimisnõustamiseta 
või kui tehing piirdub vaid korralduse 
täitmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 542
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sama investeerimistoote suhtes 
sõlmitakse jaeinvestori nimel järjestikused 
tehingud kooskõlas juhistega, mis 
kõnealune investor on investeerimistoote 
müüjale enne esimest tehingut andnud, 
kohaldatakse põhiteabedokumendi 
esitamise kohustust ainult esimese 
tehingu suhtes.

3. Juhul kui kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote jaeinvestoritele 
müüja kas:

(a) ei esita investoritele 



AM\926906ET.doc 93/169 PE504.398v01-00

ET

põhiteabedokumenti või
(b) esitab investoritele 
põhiteabedokumendi, omamata selleks 
lõike 2 kohaselt nõutud luba,
on nimetatud rikkumise eest 
ainuisikuliselt vastutav sellise 
kombineeritud jaeinvesteerimistoote 
müüja ja ei ole vastutav kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote koostaja, välja 
arvatud juhul, kui toote koostaja on ka 
selle müüja.

Or. en

Muudatusettepanek 543
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sama investeerimistoote suhtes 
sõlmitakse jaeinvestori nimel järjestikused 
tehingud kooskõlas juhistega, mis 
kõnealune investor on investeerimistoote 
müüjale enne esimest tehingut andnud, 
kohaldatakse põhiteabedokumendi 
esitamise kohustust ainult esimese tehingu 
suhtes.

3. Kui sama investeerimistoote suhtes 
sõlmitakse jaeinvestori nimel järjestikused 
tehingud kooskõlas juhistega, mis 
kõnealune jaeinvestor on 
investeerimistoote müüjale enne esimest 
tehingut andnud, kohaldatakse 
põhiteabedokumendi esitamise kohustust 
ainult esimese tehingu suhtes, välja 
arvatud juhul, kui põhiteabedokumenti on 
ajakohastatud või on kättesaadav uus 
aastaaruanne.

Or. en

Muudatusettepanek 544
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sama investeerimistoote suhtes 
sõlmitakse jaeinvestori nimel järjestikused 
tehingud kooskõlas juhistega, mis 
kõnealune investor on investeerimistoote
müüjale enne esimest tehingut andnud, 
kohaldatakse põhiteabedokumendi 
esitamise kohustust ainult esimese tehingu 
suhtes.

3. Kui sama kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote suhtes sõlmitakse 
jaeinvestori nimel järjestikused tehingud 
kooskõlas juhistega, mis kõnealune 
investor on kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote müüjale enne esimest 
tehingut andnud, kohaldatakse 
põhiteabedokumendi esitamise kohustust 
ainult esimese tehingu suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 545
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui sama investeerimistoote suhtes 
sõlmitakse jaeinvestori nimel järjestikused 
tehingud kooskõlas juhistega, mis 
kõnealune investor on investeerimistoote 
müüjale enne esimest tehingut andnud, 
kohaldatakse põhiteabedokumendi 
esitamise kohustust ainult esimese tehingu 
suhtes.

3. Kui sama investeerimistoote suhtes 
sõlmitakse jaeinvestori nimel järjestikused 
tehingud kooskõlas juhistega, mis 
kõnealune investor on investeerimistoote 
müüjale või vahendajale enne esimest 
tehingut andnud, kohaldatakse 
põhiteabedokumendi esitamise kohustust 
ainult esimese tehingu suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 546
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 

4. Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), 
Euroopa Kindlustus- ja 
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millega täpsustatakse Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 
ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
(ESMA) töötavad kooskõlas artikliga 23 
ühiselt välja tehnilised standardid, millega 
täpsustatakse

Or. en

Selgitus

Asjakohase paindlikkuse tagamiseks ning selleks, et sektor ja Euroopa järelevalveasutused 
saaksid turu arengusuundadele kiiresti reageerida, peaksid komisjoni delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise volituse asemel pigem kolm Euroopa järelevalveasutust üheskoos 
välja töötama ühised regulatiivsed tehnilised standardid.

Muudatusettepanek 547
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 
10−14, määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklites 10−14 ja määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklites 10−14 sätestatud 
korras.

Or. en

Muudatusettepanek 548
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele

1. Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestorile tasuta
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tasuta. ja enne temaga siduva lepingu sõlmimist.
Tasuta paberkoopia esitatakse alati, kui 
antakse personaalselt 
investeerimissoovitusi või osutatakse 
vahendusteenust.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku aluseks on Euroopa Tarbijaliitude Ameti ettepanek.

Muudatusettepanek 549
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele 
tasuta.

1. Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele 
tasuta.

Kuna põhiteabedokument on lepingueelne 
dokument, ei ole jaeinvestoril enne 
investeerimisotsuse tegemist kohustust 
anda kirjalikku või digiallkirja selle 
sisuga tutvumise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 550
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele 
tasuta.

1. Investeerimistoote müüja või vahendaja
esitab põhiteabedokumendi jaeinvestoritele 
tasuta.

Or. de
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Muudatusettepanek 551
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele ühel 
järgmisel andmekandjal:

2. Kombineeritud jaeinvesteerimistoote
müüja esitab põhiteabedokumendi 
jaeinvestoritele ühel järgmisel 
andmekandjal:

Or. en

Muudatusettepanek 552
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele 
tasuta.

1. Kombineeritud jaeinvesteerimistoote
müüja esitab põhiteabedokumendi 
jaeinvestoritele tasuta.

Or. en

Muudatusettepanek 553
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele 
tasuta.

1. Investeerimisnõustaja või
investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele 
tasuta.
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Or. en

Muudatusettepanek 554
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele ühel 
järgmisel andmekandjal:

2. Investeerimisnõustaja või
investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele ühel 
järgmisel andmekandjal:

Or. en

Muudatusettepanek 555
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele ühel 
järgmisel andmekandjal:

2. Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele ühel 
järgmisel jaeinvestorile reaalselt 
kättesaadaval andmekandjal:

Or. de

Muudatusettepanek 556
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele ühel 

2. Investeerimistoote müüja või vahendaja
esitab põhiteabedokumendi jaeinvestoritele 
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järgmisel andmekandjal: ühel järgmisel andmekandjal:

Or. de

Muudatusettepanek 557
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Jaeinvestor kinnitab tõendamist 
võimaldaval viisil, et ta on 
põhiteabedokumendi sisu arvesse võtnud.

Or. en

Muudatusettepanek 558
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sellise püsiva andmekandja kasutamine 
on investeerimistoote müüja ja jaeinvestori 
vahelises äritegevuses asjakohane ning

(a) sellise püsiva andmekandja kasutamine 
on investeerimistoote müüja või vahendaja
ja jaeinvestori vahelises äritegevuses 
asjakohane ning

Or. de

Muudatusettepanek 559
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhiteabedokumendi esitamine (a) põhiteabedokumendi esitamine 
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veebisaidi kaudu on investeerimistoote
müüja ja jaeinvestori vahelises 
äritegevuses asjakohane;

veebisaidi kaudu on kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote müüja ja jaeinvestori 
vahelises äritegevuses asjakohane;

Or. en

Muudatusettepanek 560
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhiteabedokumendi esitamine 
veebisaidi kaudu on investeerimistoote 
müüja ja jaeinvestori vahelises 
äritegevuses asjakohane;

(a) põhiteabedokumendi esitamine 
veebisaidi kaudu on investeerimistoote 
müüja või vahendaja ja jaeinvestori 
vahelises äritegevuses asjakohane;

Or. de

Muudatusettepanek 561
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui põhiteabedokumenti on artikli 10 
kohaselt muudetud, tehakse kõik muudetud 
versioonid ka jaeinvestorile 
kättesaadavaks;

(d) kui põhiteabedokumenti on artikli 10 
kohaselt muudetud, tehakse viimane
muudetud versioon ka jaeinvestorile 
kättesaadavaks ning investeerimistoote 
müüja peab olema jaeinvestorile teatanud, 
et soovi korral võib kättesaadavaks teha 
ka varasemad versioonid;

Or. en

Muudatusettepanek 562
Markus Ferber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui põhiteabedokumenti on artikli 10 
kohaselt muudetud, tehakse kõik
muudetud versioonid ka jaeinvestorile 
kättesaadavaks;

(d) kui põhiteabedokumenti on artikli 10 
kohaselt muudetud, tehakse kõige viimane 
versioon jaeinvestorile kättesaadavaks; 
investori taotlusel tehakse kättesaadavaks 
ka varasemad versioonid;

Or. en

Selgitus

Põhiteabedokumendi viimane versioon annab jaeinvestorile kõige asjakohasema teabe tema 
võimaliku investeeringu kohta. Liiga mahuka teabe jagamine läheb vastuollu määruse 
eesmärgiga anda jaeinvestorile lühidat, piiratud mahuga ja kergesti mõistetavat teavet.

Muudatusettepanek 563
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui põhiteabedokumenti on artikli 10 
kohaselt muudetud, tehakse kõik 
muudetud versioonid ka jaeinvestorile 
kättesaadavaks;

(d) kui põhiteabedokumenti on artikli 10 
kohaselt muudetud, tehakse kõige viimane 
versioon jaeinvestorile kättesaadavaks; 
investori taotlusel tehakse kättesaadavaks 
ka varasemad versioonid;

Or. en

Selgitus

Investorile vananenud põhiteabedokumentide esitamine oleks mõttetu ja tekitaks segadust.

Muudatusettepanek 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui põhiteabedokumenti on artikli 10 
kohaselt muudetud, tehakse kõik 
muudetud versioonid ka jaeinvestorile 
kättesaadavaks;

(d) kui põhiteabedokumenti on artikli 10 
kohaselt muudetud, tehakse kõige viimane 
versioon jaeinvestorile kättesaadavaks;
investori taotlusel tehakse kättesaadavaks 
ka varasemad versioonid;

Or. en

Selgitus

Nõue teha jaeinvestorile kättesaadavaks põhiteabedokumendi kõik varasemad versioonid ei 
annaks mingit lisandväärtust. Liiga suur oleks võimalus, et investor ajab uusima versiooni 
mõne varasemaga segi. Pealegi ajaks liigne teave viimast kättesaadavat versiooni otsivad 
investorid segadusse.

Muudatusettepanek 565
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 4 ja 5 kohaldamisel loetakse 
põhiteabe esitamist muul püsival 
andmekandjal kui paberil või veebisaidi 
kaudu investeerimistoote müüja ja 
jaeinvestori vahelises äritegevuses 
asjakohaseks, kui saab tõendada, et 
jaeinvestoril on olemas pidev juurdepääs 
internetile. Sellise tõendina käsitatakse 
seda, kui jaeinvestor annab kõnealuse 
äritegevuse läbiviimiseks oma e-posti 
aadressi.

6. Lõigete 4 ja 5 kohaldamisel loetakse 
põhiteabe esitamist muul püsival 
andmekandjal kui paberil või veebisaidi 
kaudu kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote müüja ja jaeinvestori 
vahelises äritegevuses asjakohaseks, kui
saab tõendada, et jaeinvestoril on olemas 
pidev juurdepääs internetile. Sellise 
tõendina käsitatakse seda, kui jaeinvestor 
annab kõnealuse äritegevuse läbiviimiseks 
oma e-posti aadressi.

Or. en

Muudatusettepanek 566
Peter Simon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 4 ja 5 kohaldamisel loetakse 
põhiteabe esitamist muul püsival 
andmekandjal kui paberil või veebisaidi 
kaudu investeerimistoote müüja ja 
jaeinvestori vahelises äritegevuses 
asjakohaseks, kui saab tõendada, et 
jaeinvestoril on olemas pidev juurdepääs 
internetile. Sellise tõendina käsitatakse 
seda, kui jaeinvestor annab kõnealuse 
äritegevuse läbiviimiseks oma e-posti 
aadressi.

6. Lõigete 4 ja 5 kohaldamisel loetakse 
põhiteabe esitamist muul püsival 
andmekandjal kui paberil või veebisaidi 
kaudu investeerimistoote müüja või 
vahendaja ja jaeinvestori vahelises 
äritegevuses asjakohaseks, kui saab 
tõendada, et jaeinvestoril on olemas pidev 
juurdepääs internetile. Sellise tõendina 
käsitatakse seda, kui jaeinvestor annab 
kõnealuse äritegevuse läbiviimiseks oma e-
posti aadressi.

Or. de

Muudatusettepanek 567
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Põhiteabedokumendi heakskiitmine 
pädevate asutuste poolt
1. Investeerimistoote koostajad edastavad 
investeerimistoote põhiteabedokumendi 
pädevale asutusele oma 
päritoluliikmesriigis, kus 
investeerimistoodet turustatakse, 
levitatakse või müüakse.
2. Pädev asutus võib enne 
investeerimistoote turustamist, levitamist 
või müüki tagada põhiteabedokumendi 
sisu vastavuse käesoleva määruse II 
peatüki sätetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 568
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Põhiteabedokumendi heakskiitmine 

pädevate asutuste poolt
1. Investeerimistoote koostajad edastavad 
investeerimistoote põhiteabedokumendi 
heakskiitmiseks pädevale asutusele, kes 
reguleerib kõnealust toodet liikmesriigis, 
kus seda turustatakse, levitatakse või 
müüakse.
2. Investeerimistoote koostajad edastavad 
pädevale asutusele, kes reguleerib 
kõnealust toodet liikmesriigis, kus seda 
turustatakse, levitatakse või müüakse, 
heakskiitmiseks sellised 
põhiteabedokumendi muudatused, mis on 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
määratluse kohaselt olulised.
3. Pädeva asutuse heakskiit ei võta toote 
koostajalt vastutust mis tahes eksitava, 
ebatäpse või vastuolulise teabe eest.

Or. en

Muudatusettepanek 569
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Põhiteabedokumendi kooskõla käesoleva 

määruse II peatükiga
Pädev asutus tagab, et investeerimistoote 
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koostajad võtavad kasutusele meetodid, 
mis tagavad põhiteabedokumendi sisu 
vastavuse käesoleva määruse II peatüki 
sätetele.

Or. en

Selgitus

Kui pädev asutus peaks iga põhiteabedokumendi ja selle iga muudatuse heaks kiitma, tooks 
see kaasa kulukad ja aeganõudvad haldusmenetlused. Seepärast on parem anda pädevatele 
asutustele ülesanne tagada, et investeerimistoodete koostajad kasutaksid usaldusväärseid 
meetodeid, mis tagavad põhiteabedokumendi sisu kooskõla käesoleva määrusega.

Muudatusettepanek 570
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
1. Põhiteabedokumendi koostamise eest 
vastutav isik saadab põhiteabedokumendi 
ja kõik selle muudatused pädevatele 
asutustele. Pädev asutus võib nõuda 
põhiteabedokumendis muudatuste 
tegemist 10 tööpäeva jooksul pärast selle 
saamist. 
2. Põhiteabedokumendi olulised andmed 
peavad olema ajakohastatud.

Or. en

Muudatusettepanek 571
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Investeerimistoote koostajad ja 
investeerimistoodete müüjad edastavad 
investeerimistoote põhiteabedokumendi 
selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus 
investeerimistoodet turustatakse, 
levitatakse või müüakse.
Enne investeerimistoote turustamist, 
levitamist või müüki tagab pädev asutus, 
et investeerimisühingud kehtestavad 
vajalikud menetlustoimingud, mis tagavad 
põhiteabedokumendi sisu vastavuse 
käesoleva määruse II peatüki sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Põhiteabedokumendi heakskiitmine 

pädevate asutuste poolt
1. Vastava taotluse korral edastavad 
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete 
koostajad ja nende müüjad 
investeerimistoote põhiteabedokumendi 
pädevale asutusele igas liikmesriigis, kus 
seda kombineeritud jaeinvesteerimistoodet 
turustatakse, levitatakse või müüakse.
2. Enne investeerimistoote turustamist, 
levitamist või müüki tagab pädev asutus, 
et investeerimisühingud kehtestavad 
vajalikud menetlustoimingud, mis tagavad 
põhiteabedokumendi sisu vastavuse 
käesoleva määruse II peatüki sätetele.



AM\926906ET.doc 107/169 PE504.398v01-00

ET

Or. en

Selgitus

Ettepanek, et järelevalve teostajad peaksid mingil moel kõik põhiteabedokumendid eelnevalt 
heaks kiitma, on ebapraktiline, kuna toodete koostajad peaksid esitama väga palju 
dokumente. See pidurdaks paratamatult uute toodete väljalaskmist. Lisaks vajaksid 
reguleerimisasutused selle nõude täitmiseks rohkem vahendeid – võibolla tuleb neil kõrvutada 
põhiteabedokumente teiste andmete ja dokumentidega – ning see tõstaks reguleerimise 
kulusid, mis jääksid lõppkokkuvõttes investori kanda.

Muudatusettepanek 573
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 b
Kulude ja teenustasude avalikustamine

Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendist eraldi dokumendil 
alljärgneva teabe.
1. Kõik artikli 8 lõike 2 punktis c 
nimetatud teenustasud tuleb 
kumuleeruvalt avalikustada. Kui need 
esinevad investeeringu alumises kihis, ei 
või neid uuesti investeeringu osaks 
liigitada.
2. Kui investor sellega eelnevalt ei nõustu, 
ei võeta investeerimisnõustamise tasu 
kindla suurusega protsendimäärana. Kui 
kindla suurusega protsendimääras kokku 
lepitakse, avaldab investeerimistoote 
müüja täielikult, mida see tähendab kogu 
investeeringuaja või siis investori nõutud 
ajavahemiku kestel.
3. Investeerimistoote müüja või investori 
nõustaja esitab investorile üksikasjalikult 
nõustamise kallal töötamiseks kulunud 
aja tundides või minutites ning oma 
tunnitasu (kui ei lepitud kokku lõikes 2 
nimetatud kindla suurusega 
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protsendimääras).
4. Tunnitasu korral ei või nõustamise 
kogumaksumus ületada [200 eurot].

Or. en

Muudatusettepanek 574
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
II a peatükk – artiklid 13 a, 13 b ja 13 c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a PEATÜKK
TOODETESSE SEKKUMINE

Artikkel 13 a
Euroopa järelevalveasutuste (ESAd) õigus 

sekkuda
1. Kooskõlas määruste (EL) nr 1093/2010, 
(EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 
artikli 9 lõikega 2 jälgivad ESAd liidus 
turustatavaid, levitatavaid või müüdavaid 
investeerimistooteid või 
finantsinstrumente. ESAd võivad koostöös 
pädevate asutustega kontrollida uusi 
investeerimistooteid või 
finantsinstrumente enne nende liidus 
turustamist, levitamist või müümist.
2. Kooskõlas määruste (EL) nr 1093/2010, 
(EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 
artikli 9 lõikega 5 võib ESA, kui ta on 
põhjendatult veendunud, et käesoleva 
artikli lõigetes 3 ja 4 nimetatud 
tingimused on täidetud, 
investeerimistoodete või 
finantsinstrumentide liidus turustamise, 
levitamise või müümise ajutiselt keelata 
või seda piirata.
Sellist keeldu või piirangut või neid 
puudutavaid erandeid võib kohaldada 
ESAde poolt kindlaks määratud 
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asjaoludel.
3. ESA teeb lõike 2 kohase otsuse ainult 
siis, kui on täidetud kõik alljärgnevad 
tingimused:
(a) kavandatav meede on seotud tõsise 
ohuga investorite kaitsele või 
finantsturgude usaldusväärsusele ja 
korrakohasele toimimisele või kogu liidu 
finantssüsteemi või selle mõne osa 
stabiilsusele;
(b) vastava investeerimistoote, 
finantsinstrumendi või tegevuse suhtes 
kohaldatavad liidu õiguse regulatiivsed 
nõuded ei maanda seda ohtu;
(c) pädev(ad) asutus(ed) ei ole 
rakendanud selle ohu kõrvaldamiseks 
meetmeid või rakendatud meetmed ei 
maanda seda ohtu piisavalt.
Kui punktides a–c loetletud tingimused on 
täidetud, võib ESA kehtestada lõikes 2 
nimetatud keelu või piirangu.
4. Meetme rakendamisel vastavalt 
käesolevale artiklile võtab ESA arvesse 
ulatust, mil määral see meede:
(a) ei kahjusta meetme kasulikkusega 
võrreldes ebaproportsionaalsel määral 
finantsturgude tõhusust või investoreid; 
ning
(b) ei tekita õigusliku arbitraaži 
(õigusnormide erinevuste ärakasutamise) 
ohtu.
Juhul kui pädev(ad) asutus(ed) on võtnud 
meetme vastavalt artiklile 13 b, võib ESA 
võtta lõikes 2 nimetatud mis tahes 
meetme, ilma et ta peaks esitama artiklis 
13 c sätestatud arvamust.
5. Enne kui ESA otsustab võtta käesoleva 
artikli kohaselt mis tahes meedet, teavitab 
ta kavandatavast meetmest pädevaid 
asutusi.
6. Enne lõike 2 kohase otsuse tegemist 
teatab ESA oma kavatsusest keelata mingi 
investeerimistoode või finantsinstrument 
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või piirata selle kasutamist, juhul kui 
asjaomase investeerimistoote või 
finantsinstrumendi omadusi kindlaks 
tähtajaks teataval moel ei muudeta.
7. Iga ESA avaldab oma veebisaidil teate 
iga otsuse kohta võtta käesoleva artikli 
kohaselt meetmeid. Teates esitatakse 
keelu või piirangu üksikasjad ning 
näidatakse, millise aja möödumisel teate 
avaldamisest meetmed jõustuvad. Keeld 
või piirang kehtib ainult meetmete 
jõustumise järgsete tegevuste suhtes.
8. Asjaomane ESA vaatab vastavalt 
lõikele 2 kohaldatud keelu või piirangu 
läbi sobivate ajavahemike tagant, kuid 
vähemalt kord kolme kuu jooksul. Keeld 
või piirang aegub, kui seda nimetatud 
kolmekuulise tähtaja möödudes ei 
pikendata.
9. ESAde poolt käesoleva artikli alusel 
võetud meede on ülimuslik pädeva 
asutuse poolt võetud mis tahes varasema 
meetme suhtes.
10. Komisjon võtab vastavalt artiklile 23 
vastu delegeeritud õigusaktid, milles 
täpsustatakse kriteeriumid ja tegurid, 
millega ESAd peavad arvestama, kui nad 
määravad kindlaks, millal tekib lõike 2 
punktis a nimetatud oht investorite 
kaitsele või finantsturgude korrakohasele 
toimimisele ja usaldusväärsusele või liidu 
kogu finantssüsteemi või selle mingi osa 
stabiilsusele. Nimetatud delegeeritud 
õigusaktidega tagatakse, et ESAd on 
saavad vajaduse korral toimida ennetavalt 
ning ei pea enne meetmete võtmist ära 
ootama, kuni investeerimistoodet või 
finantsinstrumenti hakatakse turustama, 
levitama või müüma või kuni tegevusviisi 
või tava hakatakse rakendama.

Artikkel 13 b
Toodetesse sekkumine pädevate asutuste 

poolt
1. Pädevad asutused jälgivad nende 
liikmesriigis või nende liikmesriigist 
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turustatavaid, levitatavaid või müüdavaid 
investeerimistooteid või 
finantsinstrumente, ja nad võivad 
kontrollida uusi investeerimistooteid või 
finantsinstrumente enne nende 
turustamist, levitamist või müümist 
asjaomases liikmesriigis või sellest 
liikmesriigist.
2. Pädev asutus võib keelata või piirata 
liikmesriigis või liikmesriigist toimuvat:
(a) investeerimistoodete või 
finantsinstrumentide turustamist, 
levitamist või müüki;
(b) teatud liiki finantstegevust või -tava.
3. Pädev asutus võib võtta lõikes 2 
nimetatud meetme, kui ta on põhjendatult 
veendunud, et:
(a) investeerimistoode, finantsinstrument 
või tegevus või tava tekitab 
märkimisväärseid probleeme seoses 
investorite kaitsega või kujutab endast 
tõsist ohtu finantsturgude korrakohasele 
toimimisele ja usaldusväärsusele või 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele ühes või mitmes liikmesriigis, 
sealhulgas investeerimistoote või 
finantsinstrumendiga seotud turustamise, 
levitamise, tasustamise või hüvede 
pakkumise kaudu;
(b) tuletistootel on kahjulik mõju hindade 
kujunemise mehhanismile alusvara turul;
(c) olemasolevad vastava 
investeerimistoote, finantsinstrumendi või 
tegevuse või tava suhtes kohaldatavad 
liidu õiguse reguleerivad nõuded ei 
maanda punktis a osutatud riske piisavalt 
ning seda probleemi ei aitaks paremini 
lahendada kehtivate nõuete täitmise 
tõhusam järelevalve või jõustamine;
(d) meede on proportsionaalne, arvestades 
tuvastatud riskide olemust, asjaomaste 
investorite või turuosaliste asjatundlikkust 
ning meetme tõenäolist mõju investoritele 
või turuosalistele, kes võivad kõnealust 
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finantsinstrumenti omada, kasutada või 
selle pealt kasu teenida või tegelda 
kõnealuse tegevusega või selle pealt kasu 
teenida;
(e) pädev asutus on nõuetekohaselt 
konsulteerinud pädevate asutustega 
teistest liikmesriikidest, kellele meede võib 
olulist mõju avaldada, ning
(f) meede ei mõju diskrimineerivalt 
mõnest teisest liikmesriigist pakutavate 
teenuste või tegevuste suhtes.
Kui punktides a–f sätestatud tingimused 
on täidetud, võib pädev asutus kehtestada 
asjaomases liikmesriigis või sellest 
liikmesriigist turustatavale, levitatavale 
või müüdavale investeerimistootele või 
finantsinstrumendile keelu või piirangu.
Keeldu või piirangut või sellega seotud 
erandeid võib kohaldada pädeva asutuse 
poolt kindlaks määratud asjaoludel.
4. Enne lõike 2 kohase keelu või piirangu 
kehtestamist teatab pädev asutus oma 
kavatsusest mingi investeerimistoode või 
finantsinstrument keelata või selle 
kasutamist piirata juhul, kui asjaomase 
investeerimistoote või finantsinstrumendi 
omadusi kindlaks tähtajaks teataval viisil 
ei muudeta.
5. Pädev asutus võib kehtestada käesoleva 
artikli alusel keelu või piirangu üksnes 
juhul, kui ta on teavitanud kõiki teisi 
asjaomaseid pädevaid asutusi ja ESAsid 
kirjalikult või muul asutuste vahel kokku 
lepitud viisil vähemalt üks kuu enne 
meetme võtmist järgmistest üksikasjadest:
(a) finantsinstrument, tegevus või tava, 
mille suhtes plaanitakse meedet võtta;
(b) kavandatud keelu või piirangu täpne 
iseloom ning kavandatav jõustumisaeg; 
ning
(c) tõendid, mille põhjal ta on otsuse 
teinud ja mille põhjal ta on veendunud, et 
kõik lõikes 3 sätestatud tingimused on 
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täidetud.
6. Kui lõike 3 punkti e kohane 
konsultatsioonideks ette nähtud aeg ja 
lõikes 5 ette nähtud ühekuuline 
etteteatamisaeg võiks tekitada tarbijaile 
pöördumatut kahju, võib pädev asutus 
käesoleva artikli alusel ajutiselt ja mitte 
enam kui kolmeks kuuks meetmeid võtta. 
Sellisel juhul teavitab pädev asutus võetud 
meetmetest koheselt kõiki teisi pädevaid 
asutusi ja ESAsid.
7. Pädev asutus avaldab oma veebisaidil 
teated kõigist lõikes 2 nimetatud mis tahes 
keelu või piirangu kehtestamise otsustest. 
Teates esitatakse keelu või piirangu 
üksikasjad, ajavahemik, mille möödumisel 
pärast teate avaldamist meetmed 
jõustuvad, ning tõendid, mille alusel 
pädev asutus on veendunud, et kõik lõikes 
1 sätestatud tingimused on täidetud. 
Keeldu või piirangut kohaldatakse ainult 
nende tegevuste suhtes, mis toimuvad 
pärast teate avaldamist.
8. Pädev asutus tühistab keelu või 
piirangu, kui lõikes 3 sätestatud 
tingimused ei ole enam täidetud.
9. Komisjon võtab vastavalt artiklile 23 
vastu delegeeritud õigusaktid, milles 
täpsustatakse kriteeriumid ja tegurid, 
millega pädevad asutused peavad 
arvestama, kui nad määravad kindlaks, 
millal tekib lõike 3 punktis a nimetatud 
oht investorite kaitsele või finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
usaldusväärsusele või liidu kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusele.

Artikkel 13 c
ESAde koordineeriv roll

1. Kõik ESA-d toimivad pädevate asutuste 
poolt artikli 13 b põhjal võetavate 
meetmetega seoses korraldajate ja 
koordineerijatena. Eelkõige tagavad kõik 
ESAd, et pädevate asutuste võetavad 
meetmed oleksid põhjendatud ja 
proportsionaalsed ning et pädevad 
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asutused järgiksid vajaduse korral 
järjekindlat lähenemisviisi.
2. Kui ESA-le on laekunud artikli 13 b 
kohane teade mis tahes meetme kohta, 
mida plaanitakse selle artikli alusel 
rakendada, esitab ESA arvamuse selle 
kohta, kas vastav keeld või piirang on 
põhjendatud ja proportsionaalne. Juhul 
kui ESA leiab, et kõnealuse riski 
kõrvaldamiseks on tarvis, et meetmeid 
võtaksid ka teised pädevad asutused, toob 
ta ka selle oma arvamuses välja. Arvamus 
avaldatakse ESA veebisaidil.
3. Juhul kui pädev asutus kavatseb võtta 
või võtab meetmeid, mis on vastuolus 
lõike 2 kohaselt vastu võetud ESA 
arvamusega, või ESA arvamusest 
hoolimata loobub meetmete võtmisest, 
avaldab ta koheselt oma veebisaidil 
vastava teate, selgitades põhjalikult, miks 
ta nii käitub.

Or. en

Selgitus

MÄRKUS: tegemist on raporti projekti muudatusettepanekuga 44, mida on veidi muudetud. 
Eelkõige jäeti artikli 13 a lõikest 3 ja artikli 13 b lõikest 3 välja sõna „ennetavalt”.

Muudatusettepanek 575
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
II a peatükk – artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a PEATÜKK
JAEINVESTEERIMISTOODETE 
INVESTEERIMISPOLIITIKAGA 

SEOTUD KOHUSTUSED
Artikkel 13 a

Kõlblikud varad
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1. Käesoleva määruse artiklis 4 
määratletud investeerimistooteid võib 
investeerida vaid ühte või mitmesse 
alljärgnevasse varasse:
(a) direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõikes 1 
määratletud vabalt võõrandatavad 
väärtpaberid, välja arvatud muude varade 
tootlikkusega tagatavad või sellega seotud 
finantsinstrumendid, mis võivad erineda 
direktiivi 85/611/EMÜ artikli 19 lõikes 1 
osundatud instrumentidest;
(b) direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõikes 1 
määratletud rahaturuinstrumendid;
(c) direktiivi 2009/65/EÜ artikli 50 lõike 1 
punktis d nimetatud hiljuti välja lastud 
vabalt võõrandatavad väärtpaberid;
(d) eurofondide või muude 
investeerimisfondide osakud, mis loetakse 
direktiivi 2009/65/EÜ artikli 50 lõike 1 
punkti e kohaselt kõlblikeks varadeks;
(e) direktiivi 2009/65/EÜ artikli 50 lõikes 
1 kirjeldatud hoiused krediidiasutustes;
(f) tuletisinstrumendid, sealhulgas 
samaväärsed sularahas makstavad 
finantsinstrumendid, millega kaubeldakse 
direktiivi 2009/65/EÜ artikli 50 lõike 1 
punktides a, b ja c nimetatud reguleeritud 
turul, või börsivälised tuletisinstrumendid, 
tingimusel et:
(i) tuletisinstrumendi alusvara koosneb 
käesoleva lõikega hõlmatud 
instrumentidest ning finantsindeksitest, 
mille alusvaraks peavad olema kõlblikud 
varad, intressimäärad, valuuta 
vahetuskursid või valuutad; ning
(ii) tuletisinstrumendi liik peab olema 
kõlblik vastavalt artiklis 13 c toodud 
määratlusele; ning
(iii) börsiväliste tuletisinstrumentidega 
tehtavate tehingute osapooled on 
asutused, kelle suhtes kohaldatakse 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
järelevalvet ja kes kuuluvad toote koostaja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
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poolt heakskiidetud kategooriatesse; ning
(iv) börsiväliste tuletisinstrumentide 
suhtes kohaldatakse iga päev 
usaldusväärset ja kontrollitavat hindamist 
ning neid saab igal ajal õiglase hinnaga 
müüa, rahaks vahetada või tasaarveldada.
2. Jaeinvestoritele müüdavaid 
investeerimistooteid ei või aga
(a) otseselt ega kaudselt investeerida 
põllumajandustoodete 
tuletisinstrumentidesse;
(b) allutada vabalt võõrandatavate 
väärtpaberite, rahaturuinstrumentide või 
muude lõike 1 punktis d osundatud 
kõlblike finantsinstrumentide katteta 
müügile.
3. Finantsindeksid, mida osakutega 
seotud kindlustuse või fondide 
investeerimispoliitika lubab kordistada 
(replicate) või kasutada 
tuletisinstrumentide kattevarana ja siduda 
investeerimistoodetega, peavad vastama 
järgmistele nõuetele, mille on kinnitanud 
investeerimistoote koostaja 
päritoluliikmesriigi pädev asutus:
(a) indeksi koosseis on piisavalt 
hajutatud; 
(b) indeks kajastab adekvaatselt olukorda 
turul, millele ta osutab; ning
(c) see avaldatakse nõuetekohasel viisil.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek näitab, millistesse varadesse võib jaeinvestoritele müüdavaid 
kombineeritud investeerimistooteid investeerida. Selliste kõlblike varade loend on võrreldav 
eurofondide direktiivi 2009/65/EÜ artiklis 50 toodud loendiga. Ühtlasi tagab see, et 
asjaomaseid piiranguid ei saaks kaudsele riskile allutamisega vältida.

Muudatusettepanek 576
Arlene McCarthy
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Ettepanek võtta vastu määrus
II a peatükk – artikkel 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 b
Riskijuhtimine

1. Investeerimistoote koostaja kasutab 
sellist riskijuhtimismenetlust, mis lubab 
tal igal ajal investeerimistoote riskiprofiili 
kontrollida ja mõõta.
Ta järgib börsiväliste tuletisinstrumentide 
väärtuse täpse ja sõltumatu hindamise 
korda.
Investeerimistoote koostaja teatab oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
korrapäraselt tuletisinstrumentide liigid, 
nendega seotud riskid, koguselised 
piirmäärad ning tuletisinstrumentidega 
tehtavate tehingutega seotud riskide 
hindamise meetodid iga toote kohta.
2. Investeerimistoote koostaja tagab, et 
investeerimistoote üldrisk seoses 
tuletisinstrumentidega ei ületa 
investeerimistoote koguväärtust.
Riski arvutamisel võetakse arvesse 
tuletisväärtpaberite alusvara 
nüüdisväärtust, vastaspoole riski, turu 
tulevikusuundumusi ning positsioonide 
rahaks vahetamise ajavaru.
Kui vabalt võõrandatavad väärtpaberid 
või rahaturuinstrumendid sisaldab 
tuletisinstrumenti, võetakse 
tuletusinstrumenti käesoleva artikli 
nõuete täitmisel arvesse.
3. Investeerimistoote absoluutne 
riskiväärtus müügihetkel ei tohi ületada 
tema nimiväärtust enam kui 20% võrra.
Riskiväärtuse arvutamisel tuleb kasutada 
järgmisi parameetreid:
(a) ühesuunaline usaldusvahemik 99%;
(b) hoiuaeg üks kuu (20 tööpäeva); ning
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(c) riskitegurite tegelik vaatlusperiood 
(ajalugu) vähemalt kolm aastat (750 
tööpäeva), v.a juhul, kui hinnakõikumiste 
märkimisväärne kasv (nt äärmuslike 
turutingimuste tõttu) õigustab lühema 
vaatlusperioodi kasutamist.
4. Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 
ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
(ESMA) töötavad välja regulatiivsete 
standardite eelnõud, millega 
kehtestatakse:
(a) suunised jaeinvestoritele müüdavate 
investeerimistoodete riski mõõtmiseks ja 
üldriski arvutamiseks;
(b) finantsindekseid käsitlevad suunised.
Euroopa järelevalveasutused esitavad 
kõnealused regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile 
[kuupäev].
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 
10−14, määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklites 10−14 ja määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklites 10−14 sätestatud 
korras.

Or. en

Selgitus

Jaeinvestoritele müüdavate investeerimistoodete üldriski tuleb piirata, et kaudselt piirata 
toodete finantsvõimendust ja tagada sobiv riskitase.

Muudatusettepanek 577
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
II a peatükk – artikkel 13 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 c
Tuletisinstrumentide kasutamine

Jaeinvestoritele müüdavates 
investeerimistoodetes kasutamiseks 
kõlbavad alljärgnevad direktiivi 
2009/65/EÜ artikli 50 lõike 1 punktides a, 
b ja c nimetatud reguleeritud turgudel 
kaubeldavad tuletisinstrumendid, s.h 
samaväärsed sularahas arveldatavad 
finantsinstrumendid, või börsivälised 
tuletisinstrumendid:
(a) tavalised vahetustehingud, tavalised 
forvard- ja futuurtehingud;
(b) lihtoptsioonid;
(c) tavalised barjäärioptsioonid ja 
binaaroptsioonid, eeldusel et:
(i) iga üksiku binaaroptsiooni, k.a teistes 
tuletisinstrumentides sisalduvad või 
lihtsate finantsinstrumentidega 
kordistatud (replicated) binaaroptsioonid, 
mille digitaalne väljamakse mõjutaks 
negatiivselt investeerimistoote tulukust, 
nimiväärtus on vähem kui 10% 
investeerimistoote nimiväärtusest; ning
(ii) kõigi binaaroptsioonide, k.a teistes 
tuletisinstrumentides sisalduvad või 
lihtsate finantsinstrumentidega 
kordistatud binaaroptsioonid, mille 
digitaalne väljamakse mõjutaks 
negatiivselt investeerimistoote tulukust, 
nimiväärtuste summa on vähem kui 20% 
investeerimistoote nimiväärtusest; ning
(iii) piirhinnaga (barrier trigger) seonduv 
alusvara on identne optsiooni alusvaraga;
(d) keskmise hinna optsioonid;
(e) tulevikuväärtusel põhinevad (forvard 
start) optsioonid ja pikendatud 
arveldustähtajaga optsioonid.
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Or. en

Selgitus

Pakutavad piirnäitajad on kooskõlas Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suunistega 
eurofondide jaoks. Tuletisinstrumentide kasutamine peaks piirduma lihtsate 
tuletisinstrumentidega, et kombineeritud investeerimistooteid ei aetaks ülearu keerukaks.

Muudatusettepanek 578
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
II a peatükk – artikkel 13 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 d
Tootlust puudutavad eeskirjad

1. Investeerimistoote tootlus ei tohi:
a) hõlmata mitmeid eri sündmusi, 
mehhanisme või eri liiki varasid, et mitte 
tekitada väärtõlgendamise ohtu;
(b) sõltuda mitteprofessionaalist 
investorile tundmatute sündmuste 
toimumisest (nt finantseerimisasutuse 
seadusjärgne kapitalimäär);
(c) hõlmata investorite käitumist 
mõjutavaid kombineerimiserisusi.
2. Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 
ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
(ESMA) töötavad välja käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud tingimusi käsitlevad 
täiendavad suunised.

Or. en

Selgitus

Tähtis on tagada, et jaeinvestoritele ei müüdaks investeeringuid, mille riski- ja tuluprofiil 
sisaldavad paljusid keerukaid mehhanisme, mis võivad tekitada vääritimõistmist, samuti 
kahjulike kombineerimiserisustega investeeringuid – vastasel juhul võib tekkida eksitava 
müügi oht.
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Muudatusettepanek 579
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimistoote koostaja kehtestab
asjakohased menetlused ja korra, millega 
tagatakse, et jaeinvestorid, kes on esitanud 
põhiteabedokumendiga seotud kaebuse, 
saavad õigeaegselt ja nõuetekohaselt 
sisulise vastuse.

Investeerimistoote koostaja ja 
investeerimistoote müüja kehtestavad 
asjakohased menetlused ja korra, millega
tagatakse, et jaeinvestorid, kes on esitanud 
põhiteabedokumendi või selle lisaga
seotud kaebuse, saavad õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt sisulise vastuse.

Or. en

Muudatusettepanek 580
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimistoote koostaja kehtestab
asjakohased menetlused ja korra, millega 
tagatakse, et jaeinvestorid, kes on esitanud 
põhiteabedokumendiga seotud kaebuse, 
saavad õigeaegselt ja nõuetekohaselt 
sisulise vastuse.

Investeerimistoote koostaja ja 
investeerimistoote müüja kehtestavad
asjakohased menetlused ja korra, millega 
tagatakse, et:

(i) jaeinvestoritel on tõhus võimalus 
investeerimistoote koostaja vastu kaebust 
esitada;
(ii) jaeinvestorid, kes on esitanud 
põhiteabedokumendiga seotud kaebuse, 
saavad õigeaegselt ja nõuetekohaselt 
sisulise vastuse; ning
(iii) jaeinvestoritele on kättesaadavad 
tõhusad õiguskaitsemenetlused ka 
piiriüleste vaidluste korral, eriti juhul, kui 
investeerimistoote koostaja asub teises 
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liikmesriigis või kolmandas riigis.

Or. en

Muudatusettepanek 581
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimistoote koostaja kehtestab
asjakohased menetlused ja korra, millega 
tagatakse, et jaeinvestorid, kes on esitanud 
põhiteabedokumendiga seotud kaebuse, 
saavad õigeaegselt ja nõuetekohaselt 
sisulise vastuse.

Investeerimistoote koostaja ja turustaja 
kehtestavad asjakohased menetlused ja 
toimingud, millega tagatakse, et:

(1) jaeinvestoritel on tõhus võimalus 
investeerimistoote koostaja vastu kaebust 
esitada ja tõhus õiguskaitse;
(2) jaeinvestorid, kes on esitanud 
põhiteabedokumendiga seotud kaebuse, 
saavad õigeaegselt ja nõuetekohaselt 
sisulise vastuse; ning

(3) jaeinvestoritele on kättesaadavad 
tõhusad õiguskaitsemenetlused ka 
piiriüleste vaidluste korral,
eriti juhul, kui investeerimistoote koostaja 
asub teises liikmesriigis või kolmandas 
riigis.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku aluseks on Euroopa Keskpanga ettepanek. Kuna jaeinvestorid puutuvad 
vahetult kokku mitte niivõrd toote koostajate kui turustajatega, peaksid ka turustajad 
võimaldama klientidel alustada õiguskaitsemenetlust. Õiguskaitsemenetlus peaks olema tõhus 
ka piiriüleste vaidluste korral, eriti juhul, kui investeerimistoote koostaja asub teises 
liikmesriigis või kolmandas riigis.
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Muudatusettepanek 582
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimistoote koostaja kehtestab
asjakohased menetlused ja korra, millega 
tagatakse, et jaeinvestorid, kes on esitanud 
põhiteabedokumendiga seotud kaebuse, 
saavad õigeaegselt ja nõuetekohaselt 
sisulise vastuse.

Investeerimistoote koostaja ja turustaja 
kehtestavad asjakohased menetlused ja 
korra, millega tagatakse, et: (i) 
jaeinvestoritel on tõhus võimalus 
investeerimistoote koostaja vastu kaebust 
esitada ja nõudemenetlust algatada; (ii)
jaeinvestorid, kes on esitanud 
põhiteabedokumendiga seotud kaebuse, 
saavad õigeaegselt ja nõuetekohaselt 
sisulise vastuse; ning iii) tõhusad 
õiguskaitsemenetlused on jaeinvestoritele 
kättesaadavad ka piiriüleste vaidluste 
korral, eriti kui investeerimistoote 
koostaja asub teises liikmesriigis või 
kolmandas riigis.

Or. en

Selgitus

Jaeinvestoritega vahetus kontaktis olevad investeerimistoodete turustajad peaksid vastutama 
ka selle tagamise eest, et jaeinvestoril oleks tõhus võimalus esitada toote koostaja vastu 
kaebust seoses põhiteabedokumendiga ja algatada õiguskaitsemenetlust. 
Õiguskaitsemenetlused peaksid olema tõhusad ka piiriüleste vaidluste korral, eriti juhul, kui 
investeerimistoote koostaja asub teises liikmesriigis või kolmandas riigis.

Muudatusettepanek 583
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimistoote koostaja kehtestab 
asjakohased menetlused ja korra, millega
tagatakse, et jaeinvestorid, kes on esitanud 
põhiteabedokumendiga seotud kaebuse, 

Investeerimistoote koostaja kehtestab 
asjakohased menetlused ja korra, millega 
tagatakse, et jaeinvestorid, kes on esitanud 
põhiteabedokumendiga seotud kaebuse, 
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saavad õigeaegselt ja nõuetekohaselt 
sisulise vastuse.

saavad kooskõlas vaidluste kohtuvälise 
lahendamise direktiiviga õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt sisulise vastuse.

Or. en

Selgitus

Ei ole mõtet dubleerida tööd, mida vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanismide kallal 
juba tehakse.

Muudatusettepanek 584
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 välja jäetud
1. Kui jaeinvestor algatab siseriiklikus 
õiguses sätestatud kohtuvälise vaidluste 
lahendamise menetluse investeerimistoote 
koostaja või müüja vastu seoses 
käesolevaga määrusega ette nähtud 
õiguste või kohustustega, osaleb 
investeerimistoote koostaja või müüja 
selles menetluses, tingimusel et see vastab 
järgmistele nõuetele:
(a) menetluse tulemusena vastu võetud 
otsused ei ole siduvad;
(b) aegumistähtaeg vaidlusküsimuse 
kohtulikuks menetlemiseks on vaidluse 
kohtuvälise lahendamise menetluse ajaks 
peatatud;
(c) nõude aegumistähtaeg on menetluse 
ajaks peatatud;
(d) menetlus on tasuta või eeldab 
mõõdukaid kulusid, vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele;
(e) pooled pääsevad menetlusele ligi ka 
muude kui elektrooniliste vahenditega;
(f) ajutised meetmed on võimalikud 
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erandjuhtudel, kui seda nõuab olukorra 
kiireloomulisus.
2. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
lõikes 1 osutatud menetlusteks pädevad 
üksused [kuue kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist – sisestada 
konkreetne kuupäev]. Nad teatavad 
komisjonile viivitamata kõik kõnealuste 
üksustega seotud edasised muutused.
3. Lõikes 1 osutatud menetlusteks 
pädevad üksused teevad üksteisega 
koostööd käesoleva määruse 
kohaldamisest tulenevate piiriüleste 
vaidluste lahendamisel.

Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise küsimus on tähtis, kuid järjepidevuse tagamiseks tuleks 
seda käsitleda mitte käesolevas määruses, vaid vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivis.

Muudatusettepanek 585
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui jaeinvestor algatab siseriiklikus 
õiguses sätestatud kohtuvälise vaidluste 
lahendamise menetluse investeerimistoote 
koostaja või müüja vastu seoses 
käesolevaga määrusega ette nähtud 
õiguste või kohustustega, osaleb 
investeerimistoote koostaja või müüja 
selles menetluses, tingimusel et see vastab 
järgmistele nõuetele:

välja jäetud

(a) menetluse tulemusena vastu võetud 
otsused ei ole siduvad;
(b) aegumistähtaeg vaidlusküsimuse 
kohtulikuks menetlemiseks on vaidluse 
kohtuvälise lahendamise menetluse ajaks 
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peatatud;
(c) nõude aegumistähtaeg on menetluse 
ajaks peatatud;
(d) menetlus on tasuta või eeldab 
mõõdukaid kulusid, vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele;
(e) pooled pääsevad menetlusele ligi ka 
muude kui elektrooniliste vahenditega;
(f) ajutised meetmed on võimalikud 
erandjuhtudel, kui seda nõuab olukorra 
kiireloomulisus.

Or. en

Selgitus

Vaidluste lahendamist käsitlevad liikmesriikide õigusaktid on väga erinevad, nende 
ühtlustamine ja ühiste eeskirjade loomine on peaaegu võimatu. Liikmesriikide õigusaktide 
erinevuste tõttu ei ole ELi tasandil võimalik kehtestada ühtseid eeskirju vaidluste 
kohtuväliseks lahendamiseks. See küsimus peas jääma liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 586
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui jaeinvestor algatab siseriiklikus 
õiguses sätestatud kohtuvälise vaidluste 
lahendamise menetluse investeerimistoote 
koostaja või müüja vastu seoses 
käesolevaga määrusega ette nähtud õiguste 
või kohustustega, osaleb investeerimistoote 
koostaja või müüja selles menetluses, 
tingimusel et see vastab järgmistele 
nõuetele:

1. Kui jaeinvestor algatab siseriiklikus 
õiguses sätestatud kohtuvälise vaidluste 
lahendamise menetluse investeerimistoote 
koostaja või müüja vastu seoses 
käesolevaga määrusega ette nähtud õiguste 
või kohustustega, võib investeerimistoote 
koostaja või müüja osaleda või osaleb
selles menetluses tarbijavaidluste 
kohtuvälist lahendamist käsitlevas 
direktiivis [...] kehtestatud eeskirjade 
kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 587
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui jaeinvestor algatab siseriiklikus 
õiguses sätestatud kohtuvälise vaidluste 
lahendamise menetluse investeerimistoote
koostaja või müüja vastu seoses 
käesolevaga määrusega ette nähtud õiguste 
või kohustustega, osaleb investeerimistoote
koostaja või müüja selles menetluses, 
tingimusel et see vastab järgmistele 
nõuetele:

1. Liikmesriigid tagavad vastavalt 
tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiivile (number XXX) ja 
tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise 
määrusele selle, et kui jaeinvestor algatab 
siseriiklikus õiguses sätestatud kohtuvälise 
vaidluste lahendamise menetluse
kombineeritud jaeinvesteerimistoote
koostaja või müüja vastu seoses 
käesolevaga määrusega ette nähtud õiguste 
või kohustustega, osaleb kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote koostaja või müüja 
selles menetluses, tingimusel et see vastab 
järgmistele nõuetele:

Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise korral peaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ olema selle direktiivi suhtes siduv.

Muudatusettepanek 588
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui jaeinvestor algatab siseriiklikus 
õiguses sätestatud kohtuvälise vaidluste 
lahendamise menetluse investeerimistoote 
koostaja või müüja vastu seoses 
käesolevaga määrusega ette nähtud õiguste 
või kohustustega, osaleb investeerimistoote 
koostaja või müüja selles menetluses, 

1. Liikmesriigid tagavad vastavalt 
tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiivile [2011/0373(COD)] ja 
tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise 
määrusele [2011/0374(COD)] selle, et kui 
jaeinvestor algatab siseriiklikus õiguses 
sätestatud kohtuvälise vaidluste 
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tingimusel et see vastab järgmistele 
nõuetele:

lahendamise menetluse investeerimistoote 
koostaja või müüja vastu seoses 
käesolevaga määrusega ette nähtud õiguste 
või kohustustega, osaleb investeerimistoote 
koostaja või müüja selles menetluses.

Or. en

Selgitus

Kombineeritud investeerimistoodete määrus ei tohiks minna vastuollu peatselt jõustuva 
tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi ja määrusega. Seetõttu on lisatud vastav 
viide ja segaduse ära hoidmiseks jäetud välja selle all loetletud tingimused.

Muudatusettepanek 589
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui jaeinvestor algatab siseriiklikus 
õiguses sätestatud kohtuvälise vaidluste 
lahendamise menetluse investeerimistoote 
koostaja või müüja vastu seoses 
käesolevaga määrusega ette nähtud õiguste 
või kohustustega, osaleb investeerimistoote 
koostaja või müüja selles menetluses, 
tingimusel et see vastab järgmistele 
nõuetele:

1. Kui jaeinvestor algatab siseriiklikus 
õiguses sätestatud kohtuvälise vaidluste 
lahendamise menetluse investeerimistoote 
koostaja või müüja vastu seoses 
käesolevaga määrusega ette nähtud õiguste 
või kohustustega, võib investeerimistoote 
koostaja või müüja osaleda selles 
menetluses, tingimusel et see vastab 
järgmistele nõuetele:

Or. en

Muudatusettepanek 590
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui jaeinvestor algatab siseriiklikus 
õiguses sätestatud kohtuvälise vaidluste 

1. Kui jaeinvestor algatab siseriiklikus 
õiguses sätestatud kohtuvälise vaidluste 
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lahendamise menetluse investeerimistoote 
koostaja või müüja vastu seoses 
käesolevaga määrusega ette nähtud õiguste 
või kohustustega, osaleb investeerimistoote 
koostaja või müüja selles menetluses, 
tingimusel et see vastab järgmistele 
nõuetele:

lahendamise menetluse investeerimistoote 
koostaja või müüja vastu seoses 
käesolevaga määrusega ette nähtud õiguste
või kohustustega, osaleb investeerimistoote 
koostaja või müüja selles menetluses.

Or. en

Selgitus

Arvestades hiljuti saavutatud kokkulepet ühtlustamise miinimumnõuete kohta tarbijavaidluste 
kohtuvälise lahendamise direktiivis, millega kehtestatakse vaidluste kohtuvälise lahendamise 
mehhanismide tingimused ELis, ei tohiks käesoleva määrusega kehtestada erinevad tingimusi. 
Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi kohaselt on liikmesriikide pädevuses
näiteks otsustada, millised otsused on siduvad, ja oleks ebajärjekindel, kui selle määrusega 
kehtestataks mehhanismidele erinevad tingimused.

Muudatusettepanek 591
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) menetluse tulemusena vastu võetud 
otsused ei ole siduvad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 592
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) menetluse tulemusena vastu võetud 
otsused ei ole siduvad;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 593
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) menetluse tulemusena vastu võetud 
otsused ei ole siduvad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 594
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) menetluse tulemusena vastu võetud 
otsused ei ole siduvad;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühendkuningriigis, Taanis ja Norras (EMP) on otsused siduvad ettevõtjatele, aga mitte 
tarbijale, ning punktis a sisalduva ettepanekuga vähendatakse kinnistunud tarbijaõigusi 
nendes riikides. See muudatusettepanek tugineb Euroopa Tarbijaliitude Ameti ettepanekule. 

Muudatusettepanek 595
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) menetluse tulemusena vastu võetud (a) menetluse tulemusena vastu võetud 
otsused võivad olla selgesõnalise taotluse 
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otsused ei ole siduvad; alusel siduvad kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote koostajale ja 
jaekliendile;

Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise eelis seisneb selles, et sellega võimaldatakse toote 
koostajale ja jaekliendile aja- ning kuluefektiivne vaidluste lahendamise mehhanism, millega 
vähendatakse ka tavapäraste õigusasutuste koormust. Otsuse tegemine tuleks jätta 
osapooltele.

Muudatusettepanek 596
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aegumistähtaeg vaidlusküsimuse 
kohtulikuks menetlemiseks on vaidluse 
kohtuvälise lahendamise menetluse ajaks 
peatatud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 597
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aegumistähtaeg vaidlusküsimuse 
kohtulikuks menetlemiseks on vaidluse 
kohtuvälise lahendamise menetluse ajaks 
peatatud;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 598
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aegumistähtaeg vaidlusküsimuse 
kohtulikuks menetlemiseks on vaidluse 
kohtuvälise lahendamise menetluse ajaks 
peatatud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 599
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nõude aegumistähtaeg on menetluse 
ajaks peatatud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 600
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nõude aegumistähtaeg on menetluse 
ajaks peatatud;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 601
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nõude aegumistähtaeg on menetluse 
ajaks peatatud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 602
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) menetlus on tasuta või eeldab 
mõõdukaid kulusid, vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 603
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) menetlus on tasuta või eeldab 
mõõdukaid kulusid, vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 604
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) menetlus on tasuta või eeldab 
mõõdukaid kulusid, vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 605
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) pooled pääsevad menetlusele ligi ka 
muude kui elektrooniliste vahenditega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 606
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) pooled pääsevad menetlusele ligi ka 
muude kui elektrooniliste vahenditega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 607
Arlene McCarthy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) pooled pääsevad menetlusele ligi ka 
muude kui elektrooniliste vahenditega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 608
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ajutised meetmed on võimalikud 
erandjuhtudel, kui seda nõuab olukorra 
kiireloomulisus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 609
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ajutised meetmed on võimalikud 
erandjuhtudel, kui seda nõuab olukorra 
kiireloomulisus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 610
Arlene McCarthy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ajutised meetmed on võimalikud 
erandjuhtudel, kui seda nõuab olukorra 
kiireloomulisus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 611
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
lõikes 1 osutatud menetlusteks pädevad 
üksused [kuue kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist – sisestada 
konkreetne kuupäev]. Nad teatavad 
komisjonile viivitamata kõik kõnealuste 
üksustega seotud edasised muutused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 612
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused teevad artiklis 19 
osutatud volituste kasutamisel tihedat 
koostööd, tagamaks, et haldusmeetmed ja 
-karistused annaksid käesoleva 
määrusega soovitud tulemuse, ning 
kooskõlastavad oma tegevuse, et vältida 
võimalikku dubleerimist ja kattumist 

2. Pädevatel asutustel on siseriikliku 
õiguse kohaselt kõik volitused, sealhulgas 
uurimisvolitused, mis on vajalikud 
käesolevast määrusest tulenevate 
kohustuste täitmiseks.
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haldusmeetmete ja -karistuste 
kohaldamisel piiriülestel juhtudel.

Or. en

Selgitus

Tähtis on selgitada, millised on pädevate asutuste volitused, ja viia sõnastus kooskõlla 
finantsinstrumentide turgude direktiiviga 2.

Muudatusettepanek 613
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pädevad asutused teevad artikli 19 
kohaste volituste kasutamisel tihedat 
koostööd, tagamaks, et haldusmeetmed ja 
-karistused annaksid käesoleva 
määrusega soovitud tulemuse, ning 
kooskõlastavad oma tegevuse, et hoida 
ära võimalik dubleerimine ja kattumine 
haldusmeetmete ja -karistuste 
kohaldamisel piiriülestel juhtudel.

Or. en

Muudatusettepanek 614
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud menetlusteks 
pädevad üksused teevad üksteisega 
koostööd käesoleva määruse 
kohaldamisest tulenevate piiriüleste 
vaidluste lahendamisel.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 615
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse
järgmiste rikkumiste suhtes:

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse kõigi 
määruse rikkumiste suhtes.

Or. en

Selgitus

Puudub vajadus loetleda määruse võimalikke rikkumisi.

Muudatusettepanek 616
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
järgmiste rikkumiste suhtes:

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse muu 
hulgas järgmiste rikkumiste suhtes:

Or. en

Muudatusettepanek 617
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse
järgmiste rikkumiste suhtes:

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse kõigi 
käesoleva määruse rikkumiste suhtes.
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Or. en

Muudatusettepanek 618
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhiteabedokument ei vasta artikli 6 
lõigetele 1−3 ja artiklile 7;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 619
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhiteabedokument ei vasta artikli 6 
lõigetele 1−3 ja artiklile 7;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 620
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhiteabedokument ei sisalda artikli 8 
lõigetega 1 ja 2 ette nähtud teavet või ei 
ole esitatud kooskõlas artikli 8 lõikega 4;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 621
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhiteabedokument ei sisalda artikli 8 
lõigetega 1 ja 2 ette nähtud teavet või ei 
ole esitatud kooskõlas artikli 8 lõikega 4;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 622
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) reklaamteade sisaldab 
investeerimistootega seotud teavet, mis on 
põhiteabega vastuolus, millega rikutakse 
artikli 9 sätteid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 623
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) reklaamteade sisaldab 
investeerimistootega seotud teavet, mis on 
põhiteabega vastuolus, millega rikutakse 
artikli 9 sätteid;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 624
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) põhiteabedokumenti ei vaadata läbi 
ega muudeta artikli 10 kohaselt;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 625
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) põhiteabedokumenti ei vaadata läbi 
ega muudeta artikli 10 kohaselt;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 626
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) põhiteabedokumenti ei ole esitatud 
aegsasti, nagu on ette nähtud artikli 12 
lõikega 1;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 627
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) põhiteabedokumenti ei ole esitatud 
aegsasti, nagu on ette nähtud artikli 12 
lõikega 1;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 628
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) põhiteabedokumenti ei ole esitatud 
tasuta, nagu on ette nähtud artikli 13 
lõikega 1.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 629
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) põhiteabedokumenti ei ole esitatud 
tasuta, nagu on ette nähtud artikli 13 
lõikega 1.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 630
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) korraldus investeerimistoote
turustamise keelustamiseks;

(a) korraldus kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote turustamise 
keelustamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 631
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) korraldus investeerimistoote
turustamise peatamiseks;

(b) korraldus kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote turustamise 
peatamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 632
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) avalik hoiatus, milles märgitakse ära 
vastutava isiku nimi ja rikkumise olemus;

(c) avalik hoiatus, milles märgitakse ära 
vastutava juriidilise isiku nimi ja rikkumise 
olemus;

Or. en
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Muudatusettepanek 633
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) korraldus põhiteabedokumendi uue 
versiooni avaldamiseks.

(d) korraldus, millega keelatakse esitamast 
investorile põhiteavet, mis ei vasta 
artiklites 6, 7, 8 ja 10 sätestatud 
tingimusele;

Or. en

Muudatusettepanek 634
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) rahalised karistused.

Or. en

Muudatusettepanek 635
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) rahalised karistused.

Or. en
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Muudatusettepanek 636
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) rahalised karistused.

Or. en

Muudatusettepanek 637
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – punkt 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) rahalised karistused.

Or. en

Selgitus

Määrusega tuleks pädevatele asutustele anda võimalus kehtestada rahalisi karistusi.

Muudatusettepanek 638
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) juriidilise isiku puhul rahaline 
halduskaristus kuni 10% kõnealuse 
juriidilise isiku eelnenud majandusaasta 
kogukäibest; kui juriidiline isik on 
emaettevõtja tütarettevõtja, on asjaomane 
aasta kogukäive selline aasta kogukäive, 
mis tuleneb põhiemaettevõtja 
konsolideeritud aastaaruandest eelnenud 
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majandusaastal;

Or. en

Muudatusettepanek 639
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) füüsilise isiku puhul rahaline 
halduskaristus kuni 5 000 000 euro 
ulatuses, või liikmesriigis, kus euro ei ole 
ametlik vääring, vastav summa 
omavääringus käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva seisuga.

Or. en

Selgitus

Soovitatav muudatus tagaks rahaliste halduskaristuste määramise osas ühtlustamise muude 
kavandatavate liidu õigusaktidega, eelkõige kavandatavate finantsinstrumentide turgude 
direktiivi ja viienda eurofondide direktiiviga.

Muudatusettepanek 640
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kui pädevad 
asutused on kooskõlas lõikega 2 
kehtestanud ühe või mitu haldusmeedet või 
-karistust, on pädevatel asutustel õigus 
saata asjaomasele jaeinvestorile otse teade 
või nõuda, et investeerimistoote koostaja 
või müüja saadaks jaeinvestorile teate, 
milles investorit teavitatakse 
haldusmeetmest või -karistusest ning 

3. Liikmesriigid tagavad, et kui pädevad 
asutused on kooskõlas lõikega 2 
kehtestanud ühe või mitu haldusmeedet või 
-karistust, on pädevatel asutustel õigus 
saata asjaomasele jaeinvestorile otse teade 
või nõuda, et kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote koostaja või müüja
või sellist müüki nõustav isik saadaks 
jaeinvestorile teate, milles investorit 
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antakse neile teada, kus nad saavad esitada 
kaebusi või heastamisnõudeid.

teavitatakse haldusmeetmest või -
karistusest ning antakse neile teada, kus 
nad saavad esitada kaebusi või 
heastamisnõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 641
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võtavad artikli 19 lõikes 
2 osutatud haldusmeetmete ja -karistuste 
kohaldamisel arvesse kõiki asjaomaseid 
asjaolusid, sealhulgas:

Pädevad asutused võtavad artikli 19 lõikes 
2 osutatud haldusmeetmete ja -karistuste 
kohaldamisel arvesse kõiki asjaomaseid 
asjaolusid, sealhulgas vajadusel:

Or. en

Muudatusettepanek 642
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vastutava isiku vastutuse astet; (b) vastutava juriidilise isiku vastutuse 
astet;

Or. en

Muudatusettepanek 643
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vastutava isiku vastutuse astet; (b) vastutava füüsilise või juriidilise isiku 
vastutuse astet;

Or. en

Muudatusettepanek 644
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) rikkumise eest vastutava isiku 
koostöövalmidust;

(d) rikkumise eest vastutava juriidilise
isiku koostöövalmidust;

Or. en

Muudatusettepanek 645
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) rikkumise eest vastutava isiku 
koostöövalmidust;

(d) rikkumise eest vastutava füüsilise või 
juriidilise isiku koostöövalmidust;

Or. en

Muudatusettepanek 646
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vastutava isiku varasemaid rikkumisi. (e) vastutava juriidilise isiku varasemaid 
rikkumisi.

Or. en

Muudatusettepanek 647
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vastutava isiku varasemaid rikkumisi. (e) vastutava füüsilise või juriidilise isiku 
varasemaid rikkumisi.

Or. en

Muudatusettepanek 648
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kõiki vastutava isiku poolt võetavaid 
meetmeid, et hoida ära rikkumise 
kordumine tulevikus.

Or. en

Muudatusettepanek 649
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) muid asjassepuutuvaid tegureid.

Or. en

Muudatusettepanek 650
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) vastutava isiku poolt rikkumise järel 
jaeinvestoritele makstavat hüvitist.

Or. en

Muudatusettepanek 651
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad EBAle, EIOPAle
ja ESMAle kord aastas koondteabe kõigi 
artikli 18 ja artikli 19 lõike 2 kohaselt 
kehtestatud haldusmeetmete ja -karistuste
kohta.

2. Liikmesriigid esitavad pädevale 
järelevalveasutusele (EBAle, EIOPAle või
ESMAle) kord aastas koondteabe artikli 18 
ja artikli 19 lõike 2 kohaselt kehtestatud
halduskaristuste ja muude meetmete
kohta.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid esitama tooteid puudutava teabe pädevale järelevalveasutusele.
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Muudatusettepanek 652
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad EBAle, EIOPAle 
ja ESMAle kord aastas koondteabe kõigi 
artikli 18 ja artikli 19 lõike 2 kohaselt 
kehtestatud haldusmeetmete ja -karistuste 
kohta.

2. Pädev asutus esitab EBAle, EIOPAle ja 
ESMAle kord aastas koondteabe kõigi 
artikli 18 ja artikli 19 lõike 2 kohaselt 
kehtestatud haldusmeetmete ja -karistuste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 653
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 19 lõikes 1 osutatud rikkumiste eest 
määratud karistused ja meetmed 
avalikustatakse põhjendamatult viivitamata 
koos teabega käesoleva määruse rikkumise 
liigi ja selle eest vastutatavate isikute 
kohta, välja arvatud juhul, kui selline 
avaldamine ohustaks tõsiselt 
finantsturgude stabiilsust.

Artikli 19 lõikes 1 osutatud rikkumiste eest 
määratud karistused ja meetmed 
avalikustatakse põhjendamatult viivitamata 
koos teabega käesoleva määruse rikkumise 
liigi ja selle eest vastutatavate isikute 
kohta. Pädevad asutused võivad pärast 
vähemalt viie aasta möödumist eemaldada 
oma veebilehelt karistusaluse üksuse 
andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 654
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaldamine põhjustaks asjaomastele 
isikutele ebaproportsionaalset kahju, 
avaldavad pädevad asutused karistused 
või meetmed anonüümselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 655
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaldamine põhjustaks asjaomastele 
isikutele ebaproportsionaalset kahju,
avaldavad pädevad asutused karistused või 
meetmed anonüümselt.

Kui avaldamine põhjustaks asjaomastele 
isikutele ebaproportsionaalset kahju või 
kahjustaks käimasolevaid uurimisi,
võivad pädevad asutused avaldamisest 
loobuda, selle edasi lükata või avaldada
karistused või meetmed anonüümselt.
Pädevatel asutustel on jätkuvalt kohustus 
teatada haldusmeetmest ja –karistustest 
konfidentsiaalselt EBA-le, EIOPA-le ja 
ESMA-le.

Or. en

Muudatusettepanek 656
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
käesolevas artiklis sätestatud tingimusi.

1. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu tehnilisi standardeid kohaldatakse 
käesolevas artiklis sätestatud tingimusi.

Or. en
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Selgitus

Asjakohase paindlikkuse tagamiseks ja selleks, et ettevõtjatel ja Euroopa järelevalveasutustel 
oleks võimalik reageerida kiiresti turul toimuvatele muutustele, peaksid kolm Euroopa 
järelevalveasutust koostama ühiselt regulatiivsed tehnilised standardid, mitte andma 
komisjonile õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 657
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 8 lõikes 5, artikli 10 lõikes 2 ning 
artikli 12 lõikes 4 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise volitused antakse 
komisjonile [neljaks aastaks] alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, välja 
arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab pikendamise suhtes 
vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

2. Artikli 8 lõikes 5, artikli 10 lõikes 2 ning 
artikli 12 lõikes 4 osutatud tehniliste 
standardite vastuvõtmise volitused antakse 
komisjonile [neljaks aastaks] alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, välja 
arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab pikendamise suhtes 
vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

Or. en

Selgitus

Asjakohase paindlikkuse tagamiseks ja selleks, et ettevõtjatel ja Euroopa järelevalveasutustel 
oleks võimalik reageerida kiiresti turul toimuvatele muutustele, peaksid kolm Euroopa 
järelevalveasutust koostama ühiselt regulatiivsed tehnilised standardid, mitte andma 
komisjonile õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 658
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 8 lõikes 5, artikli 10 lõikes 2 ning 2. Artikli 8 lõikes 5, artikli 10 lõikes 2,
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artikli 12 lõikes 4 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise volitused antakse 
komisjonile [neljaks aastaks] alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, välja 
arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab pikendamise suhtes 
vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

artikli 12 lõikes 4, artikli 13 a lõikes 10 
ning artikli 13 b lõikes 9 osutatud 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile [kaheks 
aastaks] alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
pikendamise suhtes vastuväite, tehes seda 
hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku 
lõppemist.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjonile antud aeg delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks peaks olema 
kooskõlas kombineeritud investeerimistoodete kohaldamist käsitleva aruandega. Delegeeritud 
õigusaktideta ei ole võimalik koostada ülevaatlikku ja täpset aruannet määruse kohaldamise 
kohta.

Muudatusettepanek 659
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 8 lõikes 5, artikli 10 lõikes 2 ja 
artikli 12 lõikes 4 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 8 lõikes 5, artikli 10 lõikes 2 ja 
artikli 12 lõikes 4 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud tehniliste 
standardite kehtivust.

Or. en
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Selgitus

Asjakohase paindlikkuse tagamiseks ja selleks, et ettevõtjatel ja Euroopa järelevalveasutustel 
oleks võimalik reageerida kiiresti turul toimuvatele muutustele, peaksid kolm Euroopa 
järelevalveasutust koostama ühiselt regulatiivsed tehnilised standardid, mitte andma 
komisjonile õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 660
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
korraga teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

4. Niipea kui komisjon on tehnilised 
standardid vastu võtnud, teeb ta need 
korraga teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Selgitus

Asjakohase paindlikkuse tagamiseks ja selleks, et ettevõtjatel ja Euroopa järelevalveasutustel 
oleks võimalik reageerida kiiresti turul toimuvatele muutustele, peaksid kolm Euroopa 
järelevalveasutust koostama ühiselt regulatiivsed tehnilised standardid, mitte andma 
komisjonile õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 661
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 8 lõike 5, artikli 10 lõike 2 ja 
artikli 12 lõike 4 alusel vastu võetud
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 

5. Artikli 8 lõike 5, artikli 10 lõike 2 ja 
artikli 12 lõike 4 alusel vastu võetud
tehniline standard jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
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nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku 
pikendatakse Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel [kahe kuu] võrra.

nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku 
pikendatakse Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel [kahe kuu] võrra.

Or. en

Selgitus

Asjakohase paindlikkuse tagamiseks ja selleks, et ettevõtjatel ja Euroopa järelevalveasutustel 
oleks võimalik reageerida kiiresti turul toimuvatele muutustele, peaksid kolm Euroopa 
järelevalveasutust koostama ühiselt regulatiivsed tehnilised standardid, mitte andma 
komisjonile õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 662
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 8 lõike 5, artikli 10 lõike 2 ja 
artikli 12 lõike 4 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku 
pikendatakse Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel [kahe kuu] võrra.

5. Artikli 8 lõike 5, artikli 10 lõike 2 ja 
artikli 12 lõike 4 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kolme kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku 
pikendatakse Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel [kolme kuu] võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 663
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 8 lõike 5, artikli 10 lõike 2 ja 
artikli 12 lõike 4 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku 
pikendatakse Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel [kahe kuu] võrra.

5. Artikli 8 lõike 5, artikli 10 lõike 2 ja 
artikli 12 lõike 4 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole
kolme kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku 
pikendatakse Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel [kolme kuu] võrra.

Kui delegeeritud õigusakt esitatakse 
vahetult enne puhkust või puhkuse ajal, 
arvestatakse aega puhkusele järgneva 
esimese täiskogu istungjärgu esimesest 
päevast. Aega, pikendus kaasa arvatud, 
võidakse igal juhul pikendada selliselt, et 
see hõlmab kolme täismahulist 
osaistungjärku.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada Euroopa Parlamendi asjakohane roll delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise protsessis.

Muudatusettepanek 664
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Ilma et see piiraks ESMA määruse 
muude sätete kohaldamist, on Euroopa 
Parlamendil ja nõukogul vastuväidete 
esitamiseks [käsitletavate küsimuste 
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keerulisuse ja mahu tõttu] aega kaks 
kuud, kui komisjon kiidab heaks 
muudatusteta regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu. Seda aega võib 
parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendada ühe korra veel ühe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 665
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 a
Muud sätted regulatiivsete tehniliste 

standardite eelnõude kohta
1. Olenemata mis tahes tähtajast, mis on 
ette nähtud regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõude esitamiseks 
komisjonile, lepitakse kokku nende 
järkjärguline esitamine selliselt, et 
määratakse kindlaks tekstid või tekstide 
rühmad, mis tuleb esitada 12, 18 ja 24 
kuud varem.
2. Komisjon ei võta vastu regulatiivseid 
tehnilisi standardeid selliselt, et Euroopa 
Parlamendi kontrolliaeg lüheneks 
parlamendi töö vaheaja tõttu vähem kui 
kahe kuuni, ajapikendus kaasa arvatud.
3. Euroopa järelevalveasutused võivad 
regulatiivsete tehniliste standardite 
ettevalmistamise eri etappides 
konsulteerida Euroopa Parlamendiga, 
eriti juhul, kui on probleeme käesoleva 
määruse kohaldamisalaga.
4. Kui Euroopa Parlamendi pädev 
komisjon on regulatiivsed tehnilised 
standardid hääletusel tagasi lükanud ning 
järgmise täiskogu istungjärguni on aega 
alla kahe nädala, on parlamendil õigus 
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pikendada tähtaega ülejärgmise 
istungjärguni.
5. Regulatiivse tehnilise standardi 
tagasilükkamise korral ja juhul, kui 
tuvastatud probleemid on piiratud 
ulatusega, võib komisjon võtta vastu 
kiirendatud ajakava muudetud eelnõude 
esitamiseks.
6. Komisjon tagab, et kõikidele 
parlamendi järelevalverühma päringutele, 
mis on esitatud ametlikult pädeva 
parlamendikomisjoni esimehe 
vahendusel, vastatakse kiiresti enne 
määruse eelnõu vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 666
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõikes 1 ja 
artiklis 27 osutatud fondivalitsejad ja 
äriühinguna asutatud fondid ning 
kõnealuse direktiivi artikli 1 lõikes 2 
määratletud eurofondide osakute müüjad 
on käesoleva määruse kohaste kohustuste 
täitmisest vabastatud kuni [viis aastat 
pärast jõustumist − ELT: palun lisada 
kuupäev].

Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõikes 1 ja 
artiklis 27 osutatud fondivalitsejad ja 
äriühinguna asutatud fondid ning 
kõnealuse direktiivi artikli 1 lõikes 2 
määratletud eurofondide osakute müüjad 
on käesoleva määruse kohaste kohustuste 
täitmisest vabastatud kuni direktiivi 
2009/65/EÜ IX peatüki või käesoleva 
määruse läbivaatamiseni olenevalt sellest, 
kumb toimub varem.

Esimeses lõigus nimetatud erandit 
kohandatakse ka direktiivi 2011/61/EL 
artikli 4 lõike 1 punktis b määratletud 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes ning sama direktiivi 
artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud 
alternatiivsete investeerimisfondide 
osakuid müüvate isikute suhtes, kui 
tagatakse, et direktiivi 2009/65/EÜ artikli 
78 kohaselt investorile esitatav põhiteave 
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on siseriikliku õiguse kohaselt 
kohustuslik.

Or. en

Muudatusettepanek 667
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Olemasolevate toodete puhul, mis 
koostati enne käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva, tehakse erand 
käesoleva määruse nõuete täitmisest kuni 
[Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: üks aasta pärast käesoleva 
määruse jõustumist].

Or. de

Muudatusettepanek 668
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 sätestatud erandit 
kohaldatakse jaeinvestoritele pakutavate 
muude kui eurofondide valitsejate ja 
äriühinguna asutatud fondide suhtes, kui 
sellised fondid on siseriikliku õiguse 
kohaselt kohustatud kohaldama direktiivi 
2009/65/EÜ artikleid 78–81.

Or. en
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Muudatusettepanek 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui liikmesriik kohaldab 
jaeinvestoritele pakutavate muude kui 
eurofondide suhtes direktiivi 2009/65/EÜ 
artiklites 78–81 sätestatud eeskirju 
investoritele esitatava põhiteabe vormi ja 
sisu kohta, kehtib lõikes 1 sätestatud 
erand fondivalitsejate ja äriühinguna 
asutatud fondide ning nende fondide 
osakuid jaeinvestoritele müüvate või 
soovitavate isikute kohta. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema lubatud kohaldada üleminekuaega ka selliste muude kui 
eurofondide suhtes, millele praegu kohaldatakse eurofondide neljandas direktiivis sõnastatud 
investorile esitatava põhiteabe nõuet. See aitaks edendada võrdseid tingimusi 
investeerimistoodete osas.

Muudatusettepanek 670
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 
punktis b määratletud fondivalitsejad ja 
äriühinguna asutatud fondid ning 
kõnealuse direktiivi artikli 4 lõike 1 
punktis a määratletud alternatiivsete 
investeerimisfondide osakute müüjad on 
käesoleva määruse kohaste kohustuste 
täitmisest vabastatud kuni [viis aastat 
pärast jõustumist − ELT: palun lisada 
kuupäev], eeldusel et nad esitavad 
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põhiteabedokumendi siseriikliku õiguse 
kohaselt kooskõlas direktiivi 2009/65/EÜ 
artikliga 78 või asjakohaste siseriiklike 
õigusnormidega.

Or. en

Selgitus

Paljud liikmesriigid on laiendanud eurofondidele kohaldatavaid investorile esitatava 
põhiteabe standardeid muudele riiklikul tasandil reguleeritavatele avatud 
investeerimisfondidele. Ka neil fondidel peaks olema võimalik kasutada ajutist erandit, kuna 
selliste fondide investoreid on teavitatud uuest dokumendist alles nüüd ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad on juba pidanud kandma investoritele esitatava põhiteabe 
rakendamiskulud samuti kui eurofondide valitsejad.

Muudatusettepanek 671
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Neli aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist vaatab komisjon määruse läbi. 
Läbivaatamine hõlmab määruses 
sätestatud eeskirjade praktikas 
kohaldamise üldist ülevaadet, võttes 
arvesse jaeinvesteerimistoodete turu
arengut. Seoses direktiivi 2009/65/EÜ 
artikli 1 lõikes 2 määratletud 
eurofondidega hinnatakse läbivaatamise 
käigus, kas käesoleva määruse artikli 24 
kohast üleminekukorda tuleb pikendada 
või kas pärast vajalike kohandamiste 
kindlakstegemist saab direktiivi 
2009/65/EÜ sätted investorile esitatava 
põhiteabe kohta asendada käesoleva 
määruse kohase põhiteabedokumendiga 
või pidada neid samaväärseks. 
Läbivaatamisel kaalutakse ka käesoleva 
määruse reguleerimisala võimalikku 
laiendamist muudele finantstoodetele.

1. Pärast käesoleva määruse jõustumist 
vaatab komisjon läbi liidu õigusaktid 
finantsteenuste valdkonnas eesmärgiga 
hinnata järgmist: i) standarditud 
põhiteabedokumendi kasutuselevõtmine 
vastavalt käesoleva määrusega 
kehtestatud eeskirjadele seoses selle
määruse kohaldamisalast välja jäävate 
finantsinstrumentide liikidega, eriti seoses 
direktiiviga 2003/71/EÜ ja direktiiviga 
2009/138/EÜ reguleeritud toodetega; ii) 
ühtlustatud turukäitumise nõuete 
kehtestamine seoses finantstoodete 
müügiga ning iii) Euroopa 
järelevalveasutustele ja riikide pädevatele 
asutustele sekkumisvolituste andmine 
seoses finantstoodete teatavate liikidega, 
kaasa arvatud investorite kaitse ja 
finantsstabiilsuse eesmärgil kehtestatud 
tootekeeldudega, võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määrusega (EL) nr xx/xx 
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(finantsinstrumentide turgude kohta ning 
millega muudetakse määrust [Euroopa
turu infrastruktuuri määrus] börsiväliste 
tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte 
ja kauplemisteabehoidlate kohta) selles 
valdkonnas antud volitusi. 

Or. en

Selgitus

Eri liiki investeerimistoodetele tuleks tagada võrdsed võimalused, et vältida õiguslikku 
arbitraaži selliste investeerimistoodete arvel, mida kavandatav määrus ei hõlma, nagu 
lihtfinantsinstrumendid. Sarnaselt tuleks ühtlustatud moel kehtestada ka finantstoodete 
müügiga seotud turukäitumise nõuded. Euroopa järelevalveasutustele ja riikide pädevatele 
asutusele tuleks anda finantstoodete konkreetsete liikidega seoses sekkumisvolitused.

Muudatusettepanek 672
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Neli aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist vaatab komisjon määruse läbi.
Läbivaatamine hõlmab määruses sätestatud 
eeskirjade praktikas kohaldamise üldist 
ülevaadet, võttes arvesse 
jaeinvesteerimistoodete turu arengut.
Seoses direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 
lõikes 2 määratletud eurofondidega 
hinnatakse läbivaatamise käigus, kas 
käesoleva määruse artikli 24 kohast 
üleminekukorda tuleb pikendada või kas 
pärast vajalike kohandamiste 
kindlakstegemist saab direktiivi 
2009/65/EÜ sätted investorile esitatava 
põhiteabe kohta asendada käesoleva 
määruse kohase põhiteabedokumendiga või 
pidada neid samaväärseks. Läbivaatamisel 
kaalutakse ka käesoleva määruse 
reguleerimisala võimalikku laiendamist 
muudele finantstoodetele.

1. Neli aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist vaatab komisjon määruse läbi.
Läbivaatamine hõlmab määruses sätestatud 
eeskirjade praktikas kohaldamise üldist 
ülevaadet, võttes arvesse 
jaeinvesteerimistoodete turu arengut.
Seoses direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 
lõikes 2 määratletud eurofondidega 
hinnatakse läbivaatamise käigus, kas 
käesoleva määruse artikli 24 kohast 
üleminekukorda tuleb pikendada või kas 
pärast vajalike kohandamiste 
kindlakstegemist saab direktiivi 
2009/65/EÜ sätted investorile esitatava 
põhiteabe kohta asendada käesoleva 
määruse kohase põhiteabedokumendiga või 
pidada neid samaväärseks. Komisjon 
hindab ühtlasi vajalike muudatuste 
tegemist direktiivis 2003/71/EÜ, et 
ühendada direktiivi 2003/71/EÜ artikli 5 
lõikes 2 nimetatud põhiteavet sisaldav 
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kokkuvõte käesoleva määruse kohase 
põhiteabedokumendiga eesmärgiga 
asendada prospekti kokkuvõte 
põhiteabedokumendiga. Läbivaatamisel 
kaalutakse lõpuks ka käesoleva määruse 
reguleerimisala võimalikku laiendamist 
muudele finantstoodetele.

Or. en

Muudatusettepanek 673
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Neli aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist vaatab komisjon määruse läbi.
Läbivaatamine hõlmab määruses sätestatud 
eeskirjade praktikas kohaldamise üldist 
ülevaadet, võttes arvesse 
jaeinvesteerimistoodete turu arengut.
Seoses direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 
lõikes 2 määratletud eurofondidega 
hinnatakse läbivaatamise käigus, kas 
käesoleva määruse artikli 24 kohast 
üleminekukorda tuleb pikendada või kas 
pärast vajalike kohandamiste 
kindlakstegemist saab direktiivi 
2009/65/EÜ sätted investorile esitatava 
põhiteabe kohta asendada käesoleva 
määruse kohase põhiteabedokumendiga või 
pidada neid samaväärseks. Läbivaatamisel 
kaalutakse ka käesoleva määruse
reguleerimisala võimalikku laiendamist 
muudele finantstoodetele.

1. Neli aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist vaatab komisjon määruse läbi.
Läbivaatamine hõlmab määruses sätestatud 
eeskirjade praktikas kohaldamise üldist 
ülevaadet, võttes arvesse 
jaeinvesteerimistoodete turu arengut.
Seoses direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 
lõikes 2 määratletud eurofondidega 
hinnatakse läbivaatamise käigus, kas 
käesoleva määruse artikli 24 kohast 
üleminekukorda tuleb pikendada või kas 
pärast vajalike kohandamiste 
kindlakstegemist saab direktiivi 
2009/65/EÜ sätted investorile esitatava 
põhiteabe kohta asendada käesoleva 
määruse kohase põhiteabedokumendiga või 
pidada neid samaväärseks. Läbivaatamisel 
kaalutakse ka reguleerimisala võimalikku 
laiendamist jaeklientidele kättesaadavatele
muudele jaetoodetele.

Or. en

Muudatusettepanek 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Neli aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist vaatab komisjon määruse läbi.
Läbivaatamine hõlmab määruses sätestatud 
eeskirjade praktikas kohaldamise üldist 
ülevaadet, võttes arvesse 
jaeinvesteerimistoodete turu arengut.
Seoses direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 
lõikes 2 määratletud eurofondidega 
hinnatakse läbivaatamise käigus, kas 
käesoleva määruse artikli 24 kohast 
üleminekukorda tuleb pikendada või kas 
pärast vajalike kohandamiste 
kindlakstegemist saab direktiivi 
2009/65/EÜ sätted investorile esitatava 
põhiteabe kohta asendada käesoleva 
määruse kohase põhiteabedokumendiga või 
pidada neid samaväärseks. Läbivaatamisel 
kaalutakse ka käesoleva määruse 
reguleerimisala võimalikku laiendamist 
muudele finantstoodetele.

1. Neli aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist vaatab komisjon määruse läbi.
Läbivaatamine hõlmab määruses sätestatud 
eeskirjade praktikas kohaldamise üldist 
ülevaadet, võttes arvesse 
jaeinvesteerimistoodete turu arengut.
Seoses direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 
lõikes 2 määratletud eurofondidega 
hinnatakse läbivaatamise käigus, kas 
käesoleva määruse artikli 24 kohast 
üleminekukorda tuleb pikendada või kas 
pärast vajalike kohandamiste 
kindlakstegemist saab direktiivi 
2009/65/EÜ sätted investorile esitatava 
põhiteabe kohta asendada käesoleva 
määruse kohase põhiteabedokumendiga või 
pidada neid samaväärseks. Läbivaatamisel 
kaalutakse ka käesoleva määruse 
reguleerimisala võimalikku laiendamist 
muudele finantstoodetele, kaasa arvatud 
direktiivi 2003/71/EÜ kohastele toodetele 
ja muudele investeerimis- ning 
säästmistoodetele.

Or. en

Selgitus

Määruse läbivaatamise punkt peaks sisaldama ka kohaldamisala läbivaatamist muude 
jaefinantstoodete osas, kaasa arvatud nn kombineerimata investeerimistoodete ja kõigi 
säästmistoodete liikide osas.

Muudatusettepanek 675
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Neli aastat pärast käesoleva määruse 1. Neli aastat pärast käesoleva määruse 
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jõustumist vaatab komisjon määruse läbi.
Läbivaatamine hõlmab määruses sätestatud 
eeskirjade praktikas kohaldamise üldist 
ülevaadet, võttes arvesse 
jaeinvesteerimistoodete turu arengut.
Seoses direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 
lõikes 2 määratletud eurofondidega 
hinnatakse läbivaatamise käigus, kas 
käesoleva määruse artikli 24 kohast 
üleminekukorda tuleb pikendada või kas 
pärast vajalike kohandamiste 
kindlakstegemist saab direktiivi 
2009/65/EÜ sätted investorile esitatava 
põhiteabe kohta asendada käesoleva 
määruse kohase põhiteabedokumendiga või 
pidada neid samaväärseks. Läbivaatamisel 
kaalutakse ka käesoleva määruse 
reguleerimisala võimalikku laiendamist 
muudele finantstoodetele.

jõustumist vaatab komisjon määruse läbi.
Läbivaatamine hõlmab määruses sätestatud 
eeskirjade praktikas kohaldamise üldist 
ülevaadet, võttes arvesse 
jaeinvesteerimistoodete turu arengut.
Seoses direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 
lõikes 2 määratletud eurofondidega 
hinnatakse läbivaatamise käigus, kas 
käesoleva määruse artikli 24 kohast 
üleminekukorda tuleb pikendada või kas 
pärast vajalike kohandamiste 
kindlakstegemist saab direktiivi 
2009/65/EÜ sätted investorile esitatava 
põhiteabe kohta asendada käesoleva 
määruse kohase põhiteabedokumendiga või 
pidada neid samaväärseks. Läbivaatamisel 
kaalutakse ka käesoleva määruse 
reguleerimisala võimalikku laiendamist 
muudele liidus pakutavatele uutele või 
innovaatilistele finantstoodetele.

Or. en

Muudatusettepanek 676
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Neli aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist vaatab komisjon määruse läbi.
Läbivaatamine hõlmab määruses sätestatud 
eeskirjade praktikas kohaldamise üldist 
ülevaadet, võttes arvesse 
jaeinvesteerimistoodete turu arengut.
Seoses direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 
lõikes 2 määratletud eurofondidega 
hinnatakse läbivaatamise käigus, kas 
käesoleva määruse artikli 24 kohast 
üleminekukorda tuleb pikendada või kas 
pärast vajalike kohandamiste 
kindlakstegemist saab direktiivi 
2009/65/EÜ sätted investorile esitatava 
põhiteabe kohta asendada käesoleva 

1. Neli aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist vaatab komisjon määruse läbi.
Läbivaatamine hõlmab määruses sätestatud 
eeskirjade praktikas kohaldamise üldist 
ülevaadet, võttes arvesse 
jaeinvesteerimistoodete turu arengut.
Seoses direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 
lõikes 2 määratletud eurofondidega 
hinnatakse läbivaatamise käigus, kas 
käesoleva määruse artikli 24 kohast 
üleminekukorda tuleb pikendada või kas 
pärast vajalike kohandamiste 
kindlakstegemist saab direktiivi 
2009/65/EÜ sätted investorile esitatava 
põhiteabe kohta asendada käesoleva 
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määruse kohase põhiteabedokumendiga või
pidada neid samaväärseks. Läbivaatamisel 
kaalutakse ka käesoleva määruse
reguleerimisala võimalikku laiendamist 
muudele finantstoodetele.

määruse kohase põhiteabedokumendiga või 
pidada neid samaväärseks. Läbivaatamisel
kaalutakse ka reguleerimisala võimalikku 
laiendamist jaeklientidele kättesaadavatele
muudele toodetele ja instrumentidele.

Or. en

Muudatusettepanek 677
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Alates käesoleva määruse 
jõustumisest koostavad 
investeerimistoodete koostajad 
põhiteabedokumendi kehtivate 
õigusaktide kohaselt ning lõpetavad 
seeläbi vajadusel direktiivi 2003/71/EÜ 
artikliga 5 ette nähtud finantstoodete 
prospekti kokkuvõte koostamise.

Or. en

Muudatusettepanek 678
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Neli aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist vaatab komisjon määruse läbi. 
Läbivaatamine hõlmab määruses 
sätestatud eeskirjade praktikas 
kohaldamise üldist ülevaadet, võttes 
nõuetekohaselt arvesse 
jaeinvesteerimistoodete turu arengut. 
Seoses direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 
lõikes 2 määratletud eurofondidega 
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hinnatakse läbivaatamise käigus, kas 
käesoleva määruse artikli 24 kohast 
üleminekukorda pikendada või kas pärast 
vajalike kohandamiste kindlakstegemist 
saab direktiivi 2009/65/EÜ sätted 
investorile esitatava põhiteabe kohta 
asendada käesoleva määruse kohase 
põhiteabedokumendiga või pidada neid 
samaväärseks. Läbivaatamisel kaalutakse 
ka käesoleva määruse reguleerimisala 
võimalikku laiendamist muudele 
finantstoodetele.

Or. en

Muudatusettepanek 679
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates [kaks aastat
pärast jõustumist].

Seda kohaldatakse alates [üks aasta pärast 
jõustumist].

Or. de

Muudatusettepanek 680
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides 
liikmesriikides.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides 
liikmesriikides.

Pädevad asutused lubavad 
investeerimistoodete koostajatel võtta 
käesoleva määruse kohaldamise esimese 
12 jooksul vastu korra, mis on vajalik 
käesoleva määruse täitmiseks.
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Or. en


