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Tarkistus 368
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) osiossa ”Mihin tuote on tarkoitettu?” 
suositeltava vähimmäispitoaika ja 
tuotteen ennakoitu likviditeettiprofiili, 
mukaan lukien maininta siitä, voiko 
tuotteesta luopua ennen eräpäivää ja 
luopumisen ehdot, ottaen huomioon 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili ja 
sijoitustuotteen tavoitteena oleva 
markkinakehitys;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 369
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) osiossa ”Mihin tuote on tarkoitettu?” 
suositeltava vähimmäispitoaika ja tuotteen 
ennakoitu likviditeettiprofiili, mukaan 
lukien maininta siitä, voiko tuotteesta 
luopua ennen eräpäivää ja luopumisen 
ehdot, ottaen huomioon sijoitustuotteen 
riski-hyötyprofiili ja sijoitustuotteen 
tavoitteena oleva markkinakehitys;

d) osiossa ”Millaisin ehdoin sijoittava voi 
luopua tuotteesta?” suositeltava tai 
tarvittava vähimmäispitoaika ja maininta 
siitä, että tuotteesta voi luopua ennen 
eräpäivää ja luopumisen ehdot, kun 
suositeltavasta vähimmäispitoajasta on 
ilmoitettu tarjousasiakirjoissa; 

Or. en

Tarkistus 370
Sari Essayah
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) osiossa ”Mihin tuote on tarkoitettu?” 
suositeltava vähimmäispitoaika ja tuotteen 
ennakoitu likviditeettiprofiili, mukaan 
lukien maininta siitä, voiko tuotteesta 
luopua ennen eräpäivää ja luopumisen 
ehdot, ottaen huomioon sijoitustuotteen 
riski-hyötyprofiili ja sijoitustuotteen 
tavoitteena oleva markkinakehitys;

d) osiossa ”Tavoitteet ja sijoituspolitiikka” 
suositeltava vähimmäispitoaika ja tuotteen 
ennakoitu likviditeettiprofiili, mukaan 
lukien maininta siitä, voiko tuotteesta 
luopua ennen eräpäivää ja luopumisen 
ehdot, ottaen huomioon sijoitustuotteen 
riski-hyötyprofiili ja sijoitustuotteen 
tavoitteena oleva markkinakehitys;

Or. en

Tarkistus 371
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) osiossa ”Mihin tuote on tarkoitettu?” 
suositeltava vähimmäispitoaika ja tuotteen
ennakoitu likviditeettiprofiili, mukaan 
lukien maininta siitä, voiko tuotteesta 
luopua ennen eräpäivää ja luopumisen 
ehdot, ottaen huomioon sijoitustuotteen 
riski-hyötyprofiili ja sijoitustuotteen 
tavoitteena oleva markkinakehitys;

d) osiossa ”Suositeltava pitoaika ja 
tuotteen myyminen” suositeltava 
vähimmäispitoaika ja tuotteen ennakoitu 
likviditeettiprofiili, mukaan lukien 
maininta siitä, voiko tuotteesta luopua 
ennen eräpäivää ja luopumisen ehdot, 
ottaen huomioon sijoitustuotteen riski-
hyötyprofiili ja sijoitustuotteen tavoitteena 
oleva markkinakehitys;

Or. en

Tarkistus 372
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) osiossa ”Mihin tuote on tarkoitettu?” 
suositeltava vähimmäispitoaika ja tuotteen 
ennakoitu likviditeettiprofiili, mukaan 
lukien maininta siitä, voiko tuotteesta 
luopua ennen eräpäivää ja luopumisen 
ehdot, ottaen huomioon sijoitustuotteen
riski-hyötyprofiili ja sijoitustuotteen 
tavoitteena oleva markkinakehitys;

d) osiossa ”Mihin tuote on tarkoitettu?” 
suositeltava vähimmäispitoaika ja tuotteen 
ennakoitu likviditeettiprofiili, mukaan 
lukien maininta siitä, voiko tuotteesta 
luopua ennen eräpäivää ja luopumisen 
ehdot, ottaen huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen riski-
hyötyprofiili ja sijoitustuotteen tavoitteena 
oleva markkinakehitys;

Or. en

Tarkistus 373
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, 
mukaan lukien tämän profiilin 
yleisindikaattori ja varoitukset, jotka 
liittyvät mahdollisiin erityisriskeihin, joita 
ei välttämättä ole otettu 
kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 374
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, 
mukaan lukien tämän profiilin 
yleisindikaattori ja varoitukset, jotka 
liittyvät mahdollisiin erityisriskeihin, joita 
ei välttämättä ole otettu 
kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 375
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, 
mukaan lukien tämän profiilin 
yleisindikaattori ja varoitukset, jotka 
liittyvät mahdollisiin erityisriskeihin, joita 
ei välttämättä ole otettu 
kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa;

e) osiossa ”Riski-hyötyprofiili”:

i) sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, 
mukaan lukien tämän profiilin 
yleisindikaattori, jossa otetaan huomioon 
kustannusten vaikutus ja joka ilmaistaan 
ohjeellisina tulevaisuuden tuottoa 
koskevina skenaarioina, sekä 
kieliasultaan selvä selitys tuotteen 
tärkeimmistä riskeistä;
ii) sijoitustuotteen oletettavissa olevan 
tuoton ja siihen liittyvien riskien 
vertaaminen vastaavan riskittömän 
sijoitustuotteen oletettavissa olevaan 
tuottoon;
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iii) tuotteen ympäristöriskiprofiili;
iv) mahdolliset takuut tai pääomasuoja ja 
niiden tarjoaja sekä niille mahdollisesti 
asetetut rajoitukset;
v) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän kuten 
soveltamisalaan tai onko 
sijoittajansuojasta huolehdittu muilla 
toimenpiteillä, esimerkiksi säilytysyhtiön 
avulla; 

Or. en

Tarkistus 376
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan 
lukien tämän profiilin yleisindikaattori ja 
varoitukset, jotka liittyvät mahdollisiin 
erityisriskeihin, joita ei välttämättä ole 
otettu kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa;

e) osiossa ”Riski-hyötyprofiili” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan 
lukien tämän profiilin yleisindikaattori, sen 
merkittävimmät rajoitukset ja kuvaus 
riskeistä, jotka ovat olennaisia 
vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen kannalta ja 
joita riski-hyötyprofiilin yleisindikaattori 
ei kuvaa asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 377
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
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sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan 
lukien tämän profiilin yleisindikaattori ja 
varoitukset, jotka liittyvät mahdollisiin 
erityisriskeihin, joita ei välttämättä ole 
otettu kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa;

sijoittaja saa mahdollisesti vastineeksi?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan 
lukien tämän profiilin riski-indikaattori ja 
varoitukset, jotka liittyvät mahdollisiin 
erityisriskeihin, joita ei välttämättä ole
otettu kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa, ottaen huomioon 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili ja 
sijoitustuotteen tavoitteena oleva 
markkinakehitys;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään 8 artiklan 2 kohdan d alakohdassa oleva lopputäydennys.

Tarkistus 378
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan 
lukien tämän profiilin yleisindikaattori ja 
varoitukset, jotka liittyvät mahdollisiin 
erityisriskeihin, joita ei välttämättä ole 
otettu kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa;

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan 
lukien tämän profiilin yleisindikaattori ja 
varoitukset, jotka liittyvät mahdollisiin 
erityisriskeihin, joita ei välttämättä ole 
otettu kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa; kuvaus riskeistä, jotka 
ovat olennaisia sijoitustuotteen kannalta, 
jotta profiili asettuisi oikeaan yhteyteen;

Or. en

Tarkistus 379
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan 
lukien tämän profiilin yleisindikaattori ja 
varoitukset, jotka liittyvät mahdollisiin 
erityisriskeihin, joita ei välttämättä ole 
otettu kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa;

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan 
lukien tämän profiilin yleisindikaattori ja 
varoitukset, jotka liittyvät mahdollisiin 
erityisriskeihin, joita ei välttämättä ole 
otettu kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa; riskit olisi kuvattava 
selkeästi ja helposti ymmärrettävällä 
tavalla;

Or. de

Tarkistus 380
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan 
lukien tämän profiilin yleisindikaattori ja 
varoitukset, jotka liittyvät mahdollisiin 
erityisriskeihin, joita ei välttämättä ole 
otettu kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa;

e) osiossa ”Riski-hyötyprofiili ” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan 
lukien kuvaus olennaisista riskeistä 
yhdenmukaisesti tarjousasiakirjoissa 
mahdollisesti kuvattujen riskien kanssa;

Or. en

Tarkistus 381
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
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sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan 
lukien tämän profiilin yleisindikaattori ja 
varoitukset, jotka liittyvät mahdollisiin 
erityisriskeihin, joita ei välttämättä ole 
otettu kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa;

sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
maininta siitä, voiko sijoittaja menettää 
pääomaa, sijoitustuotteen riski-
hyötyprofiili, mukaan lukien tämän 
profiilin yleisindikaattori ja varoitukset, 
jotka liittyvät mahdollisiin erityisriskeihin, 
joita ei välttämättä ole otettu 
kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa;

Or. en

Tarkistus 382
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan 
lukien tämän profiilin yleisindikaattori ja 
varoitukset, jotka liittyvät mahdollisiin 
erityisriskeihin, joita ei välttämättä ole 
otettu kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa;

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan 
lukien tämän profiilin yleisindikaattori ja 
varoitus siitä, että riskit saattavat 
vaikuttaa kielteisesti tuotteen tuottoon, 
sekä kuvaus seuraavista:

Or. en

Tarkistus 383
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) tuotteeseen vaikuttavat vastapuoli-, 
toiminta- ja maksuvalmiusriskit; 

Or. en



AM\926906FI.doc 11/178 PE504.398v01-00

FI

Tarkistus 384
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) tuotteen tuoton altistuminen 
vaikuttavissa stressiskenaarioissa;

Or. en

Tarkistus 385
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii) tuotteen vivutettu osatekijä siinä 
määrin kuin se saattaa moninkertaistaa 
riskit;

Or. en

Tarkistus 386
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta – iv alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv) muut erityisriskit, joita ei välttämättä 
ole otettu kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa;

Or. en
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Tarkistus 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) lyhyt maininta siitä, voiko sijoittaja 
menettää pääomaa, mukaan lukien:
i) mahdolliset takuut tai pääomasuoja 
sekä niille mahdollisesti asetetut 
rajoitukset;

Or. en

Perustelu

Jotta sijoittajat saisivat täyden käsityksen riskeistä, on syytä esittää suojamekanismeja ja/tai
-menetelmiä koskevat tiedot riski-hyötyprofiilin yleisessä kuvauksessa, kuten 8 artiklan 
2 kohdan e alakohdassa kaavaillaan. 

Tarkistus 388
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) osiossa ”Preemio” 
vähimmäisliittymis- tai 
vähimmäissijoitusvaatimus ja preemion 
maksuehdot ja joustavuus (kertamaksu tai 
säännöllisesti toistuva maksu);

Or. en

Tarkistus 389
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien 
kustannusten yleisindikaattorit;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 390
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien 
kustannusten yleisindikaattorit;

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?”:

sijoitustuotteeseen tehtävästä sijoituksesta 
aiheutuvat kustannukset (sijoittajalle 
aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset ja liittymis-, jäsenyys- ja 
irtisanoutumiskustannukset), mukaan 
lukien kustannusten yleisindikaattorit;
kaikki vuosimaksut ja muut maksut, joita 
tuotteesta peritään määritellyllä 
ajanjaksolla;
strukturoitujen sijoitustuotteiden 
tapauksessa välillisissä kustannuksissa on 
otettava huomioon tuotteen eräpäivän 
teoreettinen marginaali; 
kustannukset ja vähennykset on 
ilmoitettava tavalla, joka osoittaa kaikki 
kerrannaisvaikutukset sijoitukseen eri 
edustusjaksoilla;
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tiedot siitä, kuinka päästään Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
(EAMV) ylläpitämään riippumattomaan 
rahastolaskuriin;

Or. en

Perustelu

Eräpäivää koskeva teoreettinen marginaali on otettava huomioon, koska strukturoituihin 
sijoitustuotteisiin piilotetaan usein marginaali tuotteen kehittämisvaiheessa. Yksityissijoittajat 
eivät maksa tästä marginaalista etukäteen, vaan se rahoitetaan vähentämällä tuottoa, joten 
sijoittajat eivät ole perillä marginaalista.

Tarkistus 391
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien kustannusten 
yleisindikaattorit;

f) osiossa ”Millaisia kustannukset ja 
maksut ovat?” sijoitustuotteeseen 
tehtävästä sijoituksesta aiheutuvat 
kustannukset (sijoittajalle aiheutuvat suorat 
ja välilliset kustannukset), mukaan lukien 
kustannusten yleisindikaattori 
rahamääräisenä ja maininta, että 
yksityissijoittajan olisi pyydettävä 
sijoitustuotteen myyjältä lisätietoja 
kustannuksista ja kaikista myyjän 
perimistä lisäkustannuksista, joita ei ole 
ilmoitettu avaintietoasiakirjassa, sekä 
maininta siitä, että sijoittajan 
kotijäsenvaltion verolainsäädäntö saattaa 
vaikuttaa sijoituksen tuottoon;

Or. en

Tarkistus 392
Syed Kamall
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien kustannusten 
yleisindikaattorit;

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien kustannusten 
yleisindikaattorit, joissa on otettu 
huomioon kaikki vuosimaksut ja muut 
maksut, joita tuotteesta peritään 
määritellyllä ajanjaksolla; lisäksi 
avaintietoasiakirjassa on tarvittaessa 
tehtävä luettelona selkoa kaikista 
maksuista, joita sijoittajalta peritään 
erityisolosuhteissa, kunkin maksun 
laskuperusteista sekä siitä, milloin 
maksua sovelletaan; 
avaintietoasiakirjassa on myös viitattava 
muuttuviin maksuihin (kuten 
liiketoimikustannukset, pörssivero), joita 
ei voida sisällyttää kustannuslaskelmiin; 

Or. en

Perustelu

Sijoittajan olisi saatava täysi käsitys sijoitukseen liittyvistä kustannuksista. Ainoastaan 
erityisoloissa realisoituvat kustannukset on selitettävä erikseen. Muuttuvat kustannukset 
riippuvat lisäksi myyntimaasta, jakelijasta ja toteuttamispaikasta, joten tuotteen kehittäjä ei 
voi ilmoittaa näitä kustannustietoja etukäteen. Avaintietoasiakirjaan olisi lisättävä varoitus 
siitä, että nämä kustannukset lisätään kauppahintaan.

Tarkistus 393
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
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(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien kustannusten 
yleisindikaattorit;

(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien kustannusten 
yleisindikaattorit sekä ilmoitus siitä, että 
verot saattavat vähentää sijoitustuotteesta 
saatavaa tuottoa;

Or. de

Tarkistus 394
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien kustannusten 
yleisindikaattorit;

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien kustannusten 
yleisindikaattorit sekä näiden 
kustannusten vaikutus tuottoon;

Or. de

Tarkistus 395
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien kustannusten 
yleisindikaattorit;

f) osiossa "Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?" enimmäiskustannukset, joissa 
olisi oltava kaikki sijoitustuotteeseen 
tehtävästä sijoituksesta aiheutuvat 
kustannukset (sijoittajalle aiheutuvat suorat 
ja välilliset kustannukset), mukaan lukien 
kustannusten yleisindikaattorit; jos 
sijoitustuotteessa on asetettu yläraja 
mahdolliselle tuotolle, asiasta olisi 
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ilmoitettava selvästi; yläraja vähentää 
sijoittajan nettotuottoa ja kehittäjä saa 
ylimenevän osuuden kokonaan itselleen; 
tällainen lauseke merkitsee välillistä 
kustannusta, joten siitä olisi ilmoitettava 
yhdessä muiden kustannusten kanssa;

Or. en

Perustelu

Strukturoituihin sijoitustuotteisiin piilotetaan usein marginaali tuotteen kehittämisvaiheessa. 
Yksityissijoittajat eivät maksa tästä marginaalista etukäteen, vaan se rahoitetaan 
vähentämällä tuottoa, joten sijoittajat eivät ole perillä marginaalista. Kuvitteellisena 
esimerkkinä voisi mainita, että tällainen marginaali rahoitettaisiin tyypillisesti vähentämällä 
tuotteen mahdollista voittoa 30 prosenttia osakeindeksin kasvusta 20 prosenttiin. Nämä 
marginaalit olisi ilmoitettava avoimella tavalla muiden kustannusten kanssa, jotta 
sijoitustuotteita voisi vertailla paremmin keskenään. Tarkistus perustuu Finance Watch 
-järjestön ja Euroopan kuluttajaliiton (BEUC) panoksiin.

Tarkistus 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien kustannusten 
yleisindikaattorit;

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” vähittäismarkkinoille 
tarkoitettuun paketoituun 
sijoitustuotteeseen tehtävästä sijoituksesta 
aiheutuvat kustannukset (sijoittajalle 
aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien kustannusten 
yleisindikaattorit ja vertailun vuoksi 
kokonaiskustannukset rahamääräisinä ja 
prosenttiosuuksina ilmaistuina sijoituksen 
kokonaiskustannusten vaikutusten 
osoittamiseksi;

Or. en

Perustelu

Kuluttajien mielestä on usein hankalaa arvioida kustannusten vaikutuksia, kun kustannukset 
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ilmaistaan prosenttiosuuksina. Kun sijoituksen kokonaiskustannuksia valaistaan 
rahamääräisellä esimerkillä, vertailtavuus ja avoimuus paranevat ja kuluttaja saa paremman 
käsityksen asiasta. On erittäin tärkeää, että kokonaiskustannukset ilmaistaisiin 
rahamääräisinä, jotta sijoituksen kokonaiskustannusten vaikutus käy ilmi.

Tarkistus 397
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien 
kustannusten yleisindikaattorit;

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(kaikki sijoittajalle aiheutuvat suorat ja 
välilliset kustannukset), mukaan lukien 
liiketoimikustannukset, jotka ilmaistaan 
prosenttiosuutena nettoarvosta; lisäksi on 
ilmoitettava kaikkien edellä mainittujen 
kustannusten yleisindikaattorit;

Or. en

Perustelu

Yhteissijoitusyritysten avaintietoasiakirjaan ei ole sisällytetty liiketoimintakustannuksia 
(osakkeiden/omaisuuserien kaupankäynnistä aiheutuvat kustannukset), vaikka ne saattavat 
lisätä sijoitusrahaston kustannuksia merkittävästi. Vaikka näitä kustannuksia ei voi 
pelkästään lisätä laskelmiin jatkuvina kustannuksina, ne voidaan ilmaista prosenttiosuutena 
nettoarvosta. Kun nämä kustannukset otetaan huomioon, yksityissijoittajat saavat paremman 
käsityksen siitä, kuinka paljon heidän on maksettava voidakseen pitää varojaan rahastossa. 
Näin he voivat vertailla käytettävissä olevia rahastoja paremmin toisiinsa.

Tarkistus 398
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
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sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien kustannusten 
yleisindikaattorit;

sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien kustannusten 
yleisindikaattorit, yhdenmukaisesti 
tarjousasiakirjoissa mahdollisesti 
ilmoitettujen kustannusten kanssa;

Or. en

Tarkistus 399
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) strukturoitujen sijoitustuotteiden 
tapauksessa välillisissä kustannuksissa on 
otettava huomioon tuotteen eräpäivän 
teoreettinen marginaali; 

Or. en

Perustelu

Strukturoituihin sijoitustuotteisiin piilotetaan usein marginaali tuotteen kehittämisvaiheessa. 
Yksityissijoittajat eivät maksa tästä marginaalista etukäteen, vaan se rahoitetaan 
vähentämällä tuottoa, joten sijoittajat eivät ole perillä marginaalista. Nämä marginaalit olisi 
ilmoitettava avoimella tavalla muiden kustannusten kanssa, jotta sijoitustuotteita voisi 
vertailla paremmin keskenään.

Tarkistus 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) osiossa ”Mitä tapahtuu, jos/kun 
sijoittaja kuolee?” tiedot siitä, mitä 
tuotteeseen/rahastoon sidotuille varoille 
tapahtuu, sekä tiedot mahdollisesta 
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ylimääräisestä 
kuolemantapauskorvauksesta;

Or. en

Tarkistus 401
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on 
saatu aiemmin?” sijoitustuotteen aiemmat 
tuotot, jos tällä on merkitystä tuotteen 
luonnetta ja tuloshistorian pituutta 
ajatellen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on 
saatu aiemmin?” sijoitustuotteen aiemmat 
tuotot, jos tällä on merkitystä tuotteen 
luonnetta ja tuloshistorian pituutta 
ajatellen;

g) osiossa ”Mitä sijoittaja saa 
mahdollisesti takaisin?” tiedot siitä, 
millainen vähittäismarkkinoille 
tarkoitetun paketoidun sijoitustuotteen
tuotto todennäköisesti on esittämällä 
mahdollisia tulevia tuottoja koskevat 
skenaariot ja arviot, sekä tiedot siitä, 
miten maksut vaikuttavat niihin; 
soveltuvissa tapauksissa vähintään 
yhdessä skenaariossa tai arviossa on 
esitettävä negatiivinen tuotto;

Or. en
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Tarkistus 403
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on 
saatu aiemmin?” sijoitustuotteen aiemmat 
tuotot, jos tällä on merkitystä tuotteen 
luonnetta ja tuloshistorian pituutta 
ajatellen;

g) osiossa ”Aiempi tuotto” sijoitustuotteen 
aiemmat tuotot, jos tällä on merkitystä 
tuotteen luonnetta ja tuloshistorian pituutta 
ajatellen, mukaan lukien selvä varoitus 
siitä, että aiempi tuotto ei anna takeita 
tulevista sijoitustuotoista;

Or. en

Tarkistus 404
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on 
saatu aiemmin?” sijoitustuotteen aiemmat 
tuotot, jos tällä on merkitystä tuotteen
luonnetta ja tuloshistorian pituutta 
ajatellen;

g) osiossa ”Aiempi tuotto” kuvaus 
sijoitustuotteen aiemmista tuotoista, jos 
tällä on merkitystä sijoitustuotteen
luonnetta ja tuloshistorian pituutta 
ajatellen, mukaan lukien soveltuva 
varoitus siitä, että aiemmat tuotot eivät 
anna takeita tulevista tuotoista;

Or. en

Tarkistus 405
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on g) osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on 
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saatu aiemmin?” sijoitustuotteen aiemmat 
tuotot, jos tällä on merkitystä tuotteen 
luonnetta ja tuloshistorian pituutta 
ajatellen;

saatu aiemmin?” sijoitustuotteen aiemmat 
tuotot, jos tällä on merkitystä tuotteen 
luonnetta ja tuloshistorian pituutta 
ajatellen, mukaan lukien varoitus siitä, 
että aiempi tuotto ei anna takeita tulevista 
sijoitustuotoista ja että 
avaintietoasiakirjan muissa osioissa 
käsitellyillä riskeillä saattaa olla tuntuva 
negatiivinen vaikutus sijoitukseen;

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla lisätiedoilla varmistetaan, että avaintietoasiakirja ei saa sijoittajia luottamaan 
liikaa aiemman tuoton malleihin ja että siinä annetaan täysi ja oikeudenmukainen kuva 
sijoitustuotteisiin liittyvistä riskeistä.

Tarkistus 406
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on 
saatu aiemmin?” sijoitustuotteen aiemmat 
tuotot, jos tällä on merkitystä tuotteen 
luonnetta ja tuloshistorian pituutta 
ajatellen;

g) osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on 
saatu aiemmin?” sijoitustuotteen aiemmat 
tulokset, jos tällä on merkitystä tuotteen 
luonnetta ja tuloshistorian pituutta 
ajatellen; tietojen on perustuttava 
mahdollisimman suureen avoimuuteen 
sijoitustuotteen elinkaaren ajalta; 
kehittäjä julkaisee vuosittain kuvaavan 
selonteon, jossa on paikkansapitävä ja 
oikeudenmukainen tiivistelmä sijoituksen 
omaisuuserien tuloksista, 
sijoituksenhoitostrategioista ja 
sijoituksenhoidolle merkityksellisistä 
riskeistä, mukaan lukien sijoitustuotteen 
avaintietoasiakirjassa määriteltyjen 
rajojen hyödyntäminen; Jos 
sijoitusstrategiassa viitataan 
vertailuarvoon, vertailuarvon tuotto on 
ilmoitettava vuosittain annettavassa 
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selonteossa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään huolehtimaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
sijoitustuotteiden tuottoa koskevasta avoimuudesta. Siksi tietyn tuotteen tuottoa ja 
soveltuvissa tapauksissa salkun tuottoa olisi verrattava muihin tuotteisiin, joilla on 
samanlainen riski. Lisäksi olisi ilmoitettava kaikki maksut, jotka vaikuttavat tuottoon. 
Tarkistus perustuu (Frankfurtin School of Finance -laitoksen) professori Roman Inderstin 
panokseen.

Tarkistus 407
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on 
saatu aiemmin?” sijoitustuotteen aiemmat 
tuotot, jos tällä on merkitystä tuotteen 
luonnetta ja tuloshistorian pituutta 
ajatellen;

g) osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on 
saatu aiemmin?” vähittäismarkkinoille 
tarkoitetun paketoidun sijoitustuotteen 
aiemmat tuotot, jos tällä on merkitystä 
tuotteen luonnetta ja tuloshistorian pituutta 
ajatellen;

Or. en

Tarkistus 408
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on 
saatu aiemmin?” sijoitustuotteen aiemmat 
tuotot, jos tällä on merkitystä tuotteen 
luonnetta ja tuloshistorian pituutta 
ajatellen;

g) osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on 
saatu aiemmin?” sijoitustuotteen aiemmat 
tuotot;
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Or. de

Tarkistus 409
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) määräys siitä, että sijoitustuotteen 
kehittäjän on tiedotettava avoimesti 
asiakkaalleen vuosittain annettavalla 
asiakirjalla sijoitustuotteen tuloksesta; 
asiakirjassa on oltava jälkikäteen 
varmennetut tiedot sijoitustuotteen 
tuotosta edelliseltä vuodelta; 
edellisvuoden tuottoa on lisäksi verrattava 
toiseen sijoitustuotteeseen, jolla on 
samanlainen riskiprofiili; jos asiakkaalla 
on useita saman kehittäjän tuotteita, jotka 
kuuluvat tämän asetuksen 
soveltamisalaan, edellä mainittuja tietojen 
antamista koskevia vaatimuksia ja 
vertailuvaatimuksia on sovellettava koko 
salkkuun; lisäksi on ilmoitettava kaikki 
kustannukset, jotka vaikuttavat 
sijoitustuotteen tuottoon; siirretään 
komissiolle valta antaa 23 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
täsmennetään sijoitustuotteiden 
riskiprofiilien määritelmät sekä tässä 
kohdassa tarkoitettujen kustannusten 
ilmoittamista koskevat standardit;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään huolehtimaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
sijoitustuotteiden tuottoa koskevasta avoimuudesta. Siksi tietyn tuotteen tuottoa ja 
soveltuvissa tapauksissa salkun tuottoa olisi verrattava muihin tuotteisiin, joilla on 
samanlainen riski. Lisäksi olisi ilmoitettava kaikki maksut, jotka vaikuttavat tuottoon. 
Tarkistus perustuu (Frankfurtin School of Finance -laitoksen) professori Roman Inderstin 
panokseen.
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Tarkistus 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) osiossa ”Voiko sijoittaja ottaa 
rahojaan pois sijoituksesta?” tiedot 
mahdollisista seurauksista, kun 
vähittäismarkkinoille tarkoitettu paketoitu 
sijoitustuote muutetaan käteisvaroiksi 
ennen voimassaoloajan tai suositellun 
pitoajan päättymistä; 

Or. en

Tarkistus 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) osiossa ”Kuinka sijoittaja tietää, 
millaista tuottoa tuotteesta saa?” tiedot 
siitä, miten asiakas pidetään ajan tasalla;

Or. en

Tarkistus 412
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) osiossa ”Kuinka sijoittaja voi 
valittaa?” tiedot siitä, millä tavoin ja mille 
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taholle asiakas voi esittää tuotetta ja sen 
hoitoa koskevan valituksen;

Or. en

Tarkistus 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g d) osiossa ”Entä jos 
kehittäjästä/myyjästä tulee 
maksukyvytön?” tiedot siitä, kuuluuko 
tuote korvaus- tai takuujärjestelmän 
piiriin;

Or. en

Tarkistus 414
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) eläketuotteita koskevassa osiossa ”Mitä 
etuuksia saadaan eläköitymisen jälkeen?” 
tulevaisuudessa mahdollisesti saatavia 
maksuja koskevat ennusteet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 415
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) eläketuotteita koskevassa osiossa ”Mitä 
etuuksia saadaan eläköitymisen jälkeen?” 
tulevaisuudessa mahdollisesti saatavia 
maksuja koskevat ennusteet.

h) eläketuotteita koskevassa osiossa ”Mitä 
etuuksia saadaan eläköitymisen jälkeen?” 
tulevaisuudessa mahdollisesti saatavia 
maksuja koskevat ennusteet, jotka on 
jaoteltu selvästi eri kehitysskenaarioiden 
mukaisesti, mukaan lukien huonoin 
mahdollinen skenaario.

Or. de

Tarkistus 416
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) eläketuotteita koskevassa osiossa ”Mitä 
etuuksia saadaan eläköitymisen jälkeen?” 
tulevaisuudessa mahdollisesti saatavia 
maksuja koskevat ennusteet.

h) eläketuotteita koskevassa osiossa ”Mitä 
etuuksia saadaan eläköitymisen jälkeen?” 
tulevaisuudessa mahdollisesti saatavia 
maksuja koskevat ennusteet; näiden 
tietojen on oltava avaintietoasiakirjaan 
sovellettavan oikeudellisen kehyksen 
mukaisia.

Or. en

Tarkistus 417
Udo Bullmann, Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) eläketuotteita koskevassa osiossa ”Mitä 
etuuksia saadaan eläköitymisen jälkeen?” 
tulevaisuudessa mahdollisesti saatavia 
maksuja koskevat ennusteet.

h) eläketuotteita koskevassa osiossa ”Mitä 
etuuksia saadaan eläköitymisen jälkeen?” 
tulevaisuudessa mahdollisesti saatavia 
maksuja koskevat ennusteet, mukaan 
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lukien ymmärrettävässä muodossa oleva 
täsmennys, että todellinen tuotto saattaa 
poiketa huomattavasti kyseisistä 
ennusteista.

Or. en

Tarkistus 418
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) osiossa ”Kuinka sijoittaja voi 
valittaa?” tiedot siitä, millä tavoin asiakas 
voi esittää tuotetta koskevan valituksen.

Or. en

Tarkistus 419
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) osiossa ”Muut asiakirjat, jotka 
sijoittajan olisi luettava ennen sijoituksen 
tekemistä” lyhyt kuvaus muunlaisista 
asiakirjoista, joissa annetaan 
yksityiskohtaisempia tietoja tuotteesta, 
sekä maininta siitä, että kaikki tällaiset 
asiakirjat (mukaan lukien 
avaintietoasiakirja) olisi otettava 
huomioon ennen sijoituspäätöksen 
tekemistä. 

Or. en
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Tarkistus 420
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) osiossa ”Mitä muita asiakirjoja 
sijoittajan on luettava ennen 
sijoittamista?” lyhyt kuvaus asiakirja-
aineistosta (tarvittaessa mukaan lukien 
tarjousesite) ja maininta siitä, että kaikki 
tällaiset asiakirjat (mukaan lukien 
avaintietoasiakirja) olisi otettava 
huomioon ennen sijoituspäätöksen 
tekemistä.

Or. en

Perustelu

Avaintietoasiakirjaa ei pitäisi mieltää erilliseksi asiakirjaksi, jonka perusteella sijoituspäätös 
voidaan tehdä. On tehtävä selväksi, että on ehdottoman tärkeää perehtyä myös muihin 
asiakirjoihin ennen päätöksen tekemistä. 

Tarkistus 421
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) osioon ”Mitä maksuja välittäjä perii 
tarjoamistaan palveluista?” selvitys 
välittäjälle suoritettujen tai suoritettavien 
maksujen tyypistä ja määrästä;

Or. de

Tarkistus 422
Pervenche Berès
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) osiossa ”Millaisille sijoittajille tämä 
sijoitusmuoto on tarkoitettu?” kuvaus 
sijoittajatyypeistä, joille sijoitustuote on 
tarkoitettu riskinottohalukkuuden, 
investointien näkymien ja 
taloustietämyksen kannalta; osiota 
täydennetään sen hyväksyntäprosessin 
mukaisesti, jota sijoitustuotteen kehittäjä 
on soveltanut tuotetta suunnitellessaan.

Or. en

Perustelu

Kehittäjän soveltamaa due diligence -prosessia, jossa arvioidaan tuotteen soveltuvuutta 
yksityissijoittajille, olisi hyödynnettävä lähdemateriaalina avaintietoasiakirjan osiossa 
"Kenelle tämä sijoitusmuoto on tarkoitettu?". 

Tarkistus 423
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h b) osiossa ”Mitä muita asiakirjoja 
sijoittajan olisi luettava ennen 
sijoittamista?” lyhyt kuvaus asiakirja-
aineistosta (tarvittaessa mukaan lukien 
tarjousesite) ja maininta siitä, että kaikki 
tällaiset asiakirjat (mukaan lukien 
avaintietoasiakirja) olisi otettava 
huomioon ennen sijoituspäätöksen 
tekemistä.

Or. en

Perustelu

Koska avaintietoasiakirja ei voi luonteensa vuoksi olla kattava, sitä olisi tarkasteltava 
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yhdessä muiden asiakirjojen kuten tarjousesitteen tiivistelmän kanssa.

Tarkistus 424
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h b) osiossa ”Vakuutusetuudet” maininta 
siitä, tarjotaanko sijoitustuotteessa 
vakuutusetuuksia, ja jos tarjotaan, 
yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä 
etuuksista;

Or. en

Perustelu

Asiakkaille olisi tehtävä perusteellisesti selkoa vakuutustuotteen piirteistä. Vakuutusalan 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen sijoitustuotteiden piirteet ovat olennaisia 
sille, että ne voidaan erottaa muista vähittäismarkkinoille tarkoitetuista paketoiduista 
sijoitustuotteista. Siksi avaintietoasiakirjassa on oltava erillinen ja siten näkyvämpi osio, 
jossa korostetaan näitä piirteitä ja vakuutusetuuksia.

Tarkistus 425
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun tuotetta sijoittajalle suositteleva 
tai myyvä henkilö antaa räätälöityjä 
lisätietoja, kuten tiedot sijoitusmaksuista, 
ne on esitettävä erillisessä asiakirjassa, 
josta tuotetta suositteleva tai myyvä 
henkilö on vastuussa.

Or. en
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Tarkistus 426
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yksityissijoittajien on saatava 
erityinen vakuutusasiakirja, jossa 
esitetään vakuutussopimuksen pääpiirteet, 
kuten direktiivin 2009/138/EY 
185 artiklassa edellytetään. Tällaiseen 
asiakirjaan sovelletaan kaikkia tämän 
asetuksen säännöksiä pois luettuna 
8 artiklan 2 kohta. Jos sopimus 
mahdollistaa valinnan useiden 
laskentayksikköjen välillä, asiakirjassa on 
myös esitettävä yhteenvetotaulukko, jossa 
nämä yksiköt sijoitetaan kolmeen 
luokkaan riskialttiuden mukaisesti.
Kun otetaan huomioon direktiivi 
2009/138/EY, siirretään Euroopan 
vakuutus- ja lisävakuutusviranomaiselle 
(EVLEV) valta määrittää 8 artiklan 
mukaisesti:
– vakuutussopimuksen pääpiirteet
– erityisen vakuutusasiakirjan tarkka 
malli
– erityisen vakuutusasiakirjan sisältö, 
mukaan lukien yksityissijoittajalle tarjotut 
omaisuuserien jakovaihtoehdot
– säännöt, joiden perusteella yksiköt 
jaetaan kolmeen luokkaan.
Sijoitustuotteen kehittäjän on annettava 
avaintietoasiakirja kustakin tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
vakuutussopimusten kohde-etuutena 
olevasta sijoituksesta. Kohde-etuutena 
oleviin sijoituksiin kuuluvat tarvittaessa 
laskentayksiköt ja/tai valuuttamääräiset 
rahastot sekä riskialttiusluokka, johon ne 
kuuluvat.

Or. en
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Tarkistus 427
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sijoitustuotteen kehittäjä voi liittää 
mukaan muita tietoja vain, jos se on 
tarpeen, jotta yksityissijoittaja voi tehdä 
tietoon perustuvan sijoituspäätöksen 
tietystä sijoitustuotteesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 428
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sijoitustuotteen kehittäjä voi liittää 
mukaan muita tietoja vain, jos se on 
tarpeen, jotta yksityissijoittaja voi tehdä 
tietoon perustuvan sijoituspäätöksen 
tietystä sijoitustuotteesta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 429
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sijoitustuotteen kehittäjä voi liittää 
mukaan muita tietoja vain, jos se on 

Poistetaan.
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tarpeen, jotta yksityissijoittaja voi tehdä 
tietoon perustuvan sijoituspäätöksen 
tietystä sijoitustuotteesta.

Or. en

Tarkistus 430
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sijoitustuotteen kehittäjä voi liittää 
mukaan muita tietoja vain, jos se on 
tarpeen, jotta yksityissijoittaja voi tehdä 
tietoon perustuvan sijoituspäätöksen 
tietystä sijoitustuotteesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 431
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sijoitustuotteen kehittäjä voi liittää
mukaan muita tietoja vain, jos se on 
tarpeen, jotta yksityissijoittaja voi tehdä 
tietoon perustuvan sijoituspäätöksen 
tietystä sijoitustuotteesta.

3. Sijoitustuotteen kehittäjän on liitettävä
mukaan tietoja vain, jos se on tarpeen, jotta 
yksityissijoittaja voi tehdä tietoon 
perustuvan sijoituspäätöksen tietystä 
sijoitustuotteesta.

Or. en

Tarkistus 432
Syed Kamall
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sijoitustuotteen kehittäjä voi liittää 
mukaan muita tietoja vain, jos se on 
tarpeen, jotta yksityissijoittaja voi tehdä 
tietoon perustuvan sijoituspäätöksen 
tietystä sijoitustuotteesta.

3. Vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen kehittäjä voi 
liittää mukaan muita tietoja vain, jos se on 
tarpeen, jotta yksityissijoittaja voi tehdä 
tietoon perustuvan sijoituspäätöksen 
tietystä vähittäismarkkinoille tarkoitetusta 
paketoidusta sijoitustuotteesta.

Or. en

Tarkistus 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sijoitustuotteen kehittäjä voi liittää 
mukaan muita tietoja vain, jos se on 
tarpeen, jotta yksityissijoittaja voi tehdä 
tietoon perustuvan sijoituspäätöksen 
tietystä sijoitustuotteesta.

3. Vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen kehittäjä voi 
liittää mukaan muuta puolueetonta tietoa 
vain, jos se on tarpeen, jotta 
yksityissijoittaja voi tehdä tietoon 
perustuvan sijoituspäätöksen tietystä 
vähittäismarkkinoille tarkoitetusta 
paketoidusta sijoitustuotteesta.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa olevat delegoituja säädöksiä koskevat säännökset voivat 
aiheuttaa vaikeuksia, koska ne eivät välttämättä ole yhdenmukaisia eräiden jäsenvaltioiden 
perustuslain kanssa. Huolta aiheuttaa 8 artiklan 3 kohta, jossa todetaan, että mukaan 
voidaan liittää "muita tietoja". Koska "muita tietoja" voidaan antaa, vaarana on, että 
sijoituspäätöksen kannalta mahdollisesti ratkaisevista tiedoista säädetään delegoiduilla 
säädöksillä.

Tarkistus 434
Pervenche Berès



PE504.398v01-00 36/178 AM\926906FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sijoitustuotteita myyvän henkilön on 
tarvittaessa ilmoitettava seuraavat seikat:
i) sijoitustuotteen verojärjestelmä 
jäsenvaltiossa, jossa hän antaa aktiivisesti 
neuvoja sijoitustuotteesta tai jakelee sitä;
ii) välittämäänsä sijoitustuotteeseen 
liittyvät kustannukset;
iii) kehittäjän tai kolmannen osapuolen 
maksamat välityspalkkiot, 
edelleenvakuutukset tai muut etuudet 
direktiivissä 2004/39/EY, direktiivissä 
2002/92/EY ja direktiivissä 2011/61/EU 
säädetyllä tavalla.
Tiedot on esitettävä erillisessä sopimusta 
edeltävässä ja enintään yksisivuisessa 
asiakirjassa, joka olisi myyntiajankohtana 
lisättävä avaintietoasiakirjan liitteeksi.

Or. en

Tarkistus 435
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Välittäjän on soveltuvin osin 
esitettävä seuraavat tiedot:
i) kaikki välittämäänsä sijoitustuotteeseen 
liittyvät kustannukset;
ii) kehittäjän tai kolmannen osapuolen 
maksamat välityspalkkiot, 
edelleenvakuutukset tai muut etuudet 
direktiivissä 2004/39/EY ja direktiivissä 
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2002/39/EY säädetyllä tavalla;

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton lausuntoon.

Tarkistus 436
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
(EAMV) kehittää sähköisen ja 
riippumattoman rahastolaskurin, jonka se 
julkaisee verkkosivuillaan. Sijoittajat 
voivat arvioida rahastolaskurin avulla 
ehdotetun vähittäismarkkinoille 
tarkoitetun sijoitustuotteen tuottoa 
syöttämällä laskuriin tiedot sijoituksen 
oletetusta kestosta, sijoituksen määrästä 
ja kohde-etuuksina olevien sijoitusten 
oletetusta prosenttimääräisestä tuotosta 
määrittääkseen sijoituksen loppuarvon 
kustannusten jälkeen.
Rahastolaskurin laskelmiin on 
sisällytettävä jokaisen yleisölle myytävissä 
olevan rahaston osalta eri 
sijoitustuotteiden kehittäjien perimät 
kustannukset ja palkkiot sekä välittäjien 
tai sijoitusketjun muiden osapuolten 
mahdollisesti perimät lisäkustannukset tai 
palkkiot, joita tuotteen kehittäjät eivät ole 
jo sisällyttäneet omiin tietoihinsa. 
Sijoitustuotteiden kehittäjät ja 
sijoitustuotteita suosittelevat tai myyvät 
henkilöt on velvoitettava toimittamaan 
kyseiset tiedot EAMV:lle 
neljännesvuosittain enintään 
60 vuorokauden viipeellä.
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EAMV:lle on annettava riittävät resurssit 
näiden tehtävien hoitamiseen. EAMV 
tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyötä 
muiden Euroopan valvontaviranomaisten 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Yhdysvaltojen rahoitusalan sääntelyviranomainen FINRA pitää yllä sähköistä "Fund 
Analyzer"-rahastolaskuria, jossa on tietoja ja analyysit yli 18 000 sijoitusrahastosta, 
pörssinoteeratusta rahastosta (ETF) ja liikkeeseenlaskijan velkasitoumuksesta (ETN). 
Laskurin avulla arvioidaan rahastojen arvoa sekä palkkioiden ja kulujen vaikutuksia 
sitoumuksiin. Yksityishenkilöt voivat lisäksi hakea sen avulla tietoja sovellettavista palkkioista 
ja saatavilla olevista rahastoalennuksista. EAMV voisi kehittää samanlaisen välineen.

Tarkistus 437
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
esitettävä yhteisen mallin mukaan, 
mukaan lukien yhtenäiset otsikot ja 
2 kohdan mukainen standardoitu 
järjestys, jotta tietoja voidaan vertailla 
mitä tahansa muuta sijoitustuotetta 
koskevaan avaintietoasiakirjaan. 
Avaintietoasiakirjassa on oltava näkyvästi 
esillä yhteinen tunnus, jotta se voidaan 
erottaa muista asiakirjoista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 438
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
esitettävä yhteisen mallin mukaan, mukaan 
lukien yhtenäiset otsikot ja 2 kohdan 
mukainen standardoitu järjestys, jotta 
tietoja voidaan vertailla mitä tahansa muuta 
sijoitustuotetta koskevaan 
avaintietoasiakirjaan. 
Avaintietoasiakirjassa on oltava näkyvästi 
esillä yhteinen tunnus, jotta se voidaan 
erottaa muista asiakirjoista.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
esitettävä yhteisen mallin mukaan, mukaan 
lukien yhtenäiset otsikot ja 2 kohdan 
mukainen standardoitu järjestys, jotta 
tietoja voidaan vertailla mitä tahansa muuta 
sijoitustuotetta koskevaan 
avaintietoasiakirjaan. Avaintietoasiakirja 
on enintään kolmisivuinen ja 
hahmotettavissa, yksiselitteinen ja 
helppolukuinen, ja siinä on oltava 
näkyvästi esillä yhteinen tunnus, jotta se 
voidaan erottaa muista asiakirjoista.

Or. de

Tarkistus 439
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
esitettävä yhteisen mallin mukaan, mukaan 
lukien yhtenäiset otsikot ja 2 kohdan 
mukainen standardoitu järjestys, jotta 
tietoja voidaan vertailla mitä tahansa muuta 
sijoitustuotetta koskevaan 
avaintietoasiakirjaan. 
Avaintietoasiakirjassa on oltava näkyvästi 
esillä yhteinen tunnus, jotta se voidaan 
erottaa muista asiakirjoista.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
esitettävä yhteisen mallin mukaan, mukaan 
lukien yhtenäiset otsikot ja 2 kohdan 
mukainen standardoitu järjestys, jotta 
tietoja voidaan vertailla mitä tahansa muuta 
sijoitustuotetta koskevaan 
avaintietoasiakirjaan. 
Avaintietoasiakirjassa on oltava näkyvästi 
esillä yhteinen tunnus, jotta se voidaan 
erottaa muista asiakirjoista; periaatteena 
on, että mahdolliset kielteiset tiedot on 
esitettävä täydellisinä virkkeinä ennen 
myönteisiä tietoja; hintatietojen 
esittäminen ja lyhenteiden käyttäminen 
on kiellettyä.

Or. de
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Tarkistus 440
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
esitettävä yhteisen mallin mukaan, mukaan 
lukien yhtenäiset otsikot ja 2 kohdan 
mukainen standardoitu järjestys, jotta 
tietoja voidaan vertailla mitä tahansa muuta 
sijoitustuotetta koskevaan 
avaintietoasiakirjaan. 
Avaintietoasiakirjassa on oltava näkyvästi 
esillä yhteinen tunnus, jotta se voidaan 
erottaa muista asiakirjoista.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
esitettävä standardoidun mallin mukaan, 
mukaan lukien yhtenäiset otsikot ja 
2 kohdan mukainen standardoitu järjestys, 
jotta tietoja voidaan vertailla mitä tahansa 
muuta sijoitustuotetta koskevaan 
avaintietoasiakirjaan. 
Avaintietoasiakirjassa on oltava näkyvästi 
esillä yhteinen tunnus, jotta se voidaan 
erottaa muista asiakirjoista.

Or. en

Tarkistus 441
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
esitettävä yhteisen mallin mukaan, mukaan
lukien yhtenäiset otsikot ja 2 kohdan 
mukainen standardoitu järjestys, jotta 
tietoja voidaan vertailla mitä tahansa muuta 
sijoitustuotetta koskevaan 
avaintietoasiakirjaan. 
Avaintietoasiakirjassa on oltava näkyvästi 
esillä yhteinen tunnus, jotta se voidaan
erottaa muista asiakirjoista.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
esitettävä yhteisen mallin mukaan, mukaan 
lukien yhtenäiset otsikot ja 2 kohdan 
mukainen standardoitu järjestys, jotta 
tietoja voidaan vertailla mitä tahansa muuta 
vähittäismarkkinoille tarkoitettua 
paketoitua sijoitustuotetta koskevaan 
avaintietoasiakirjaan. 
Avaintietoasiakirjassa on oltava näkyvästi 
esillä yhteinen tunnus, jotta se voidaan 
erottaa muista asiakirjoista.

Or. en
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Tarkistus 442
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 
2 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
esitystapaa ja sisältöä koskevat 
yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä voi sisällyttää 
avaintietoasiakirjaan, esitystapa ja
yksityiskohdat sekä 4 kohdassa 
tarkoitetun yhteisen mallin ja yhteisen 
tunnuksen yksityiskohdat. Komissio ottaa 
huomioon sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta 
voidaan tehdä eri ajankohtina tai joissa 
sitä voidaan muuttaa myöhemmin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 443
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat sekä 4 kohdassa 
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3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä voi sisällyttää 
avaintietoasiakirjaan, esitystapa ja 
yksityiskohdat sekä 4 kohdassa tarkoitetun 
yhteisen mallin ja yhteisen tunnuksen 
yksityiskohdat. Komissio ottaa huomioon 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta 
voidaan tehdä eri ajankohtina tai joissa 
sitä voidaan muuttaa myöhemmin.

tarkoitetun yhteisen mallin ja yhteisen 
tunnuksen yksityiskohdat. 

Edellä 2 kohdan e alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetussa riskien ja 
hyötyjen yleisindikaattorissa on otettava 
huomioon kustannusten vaikutus ajan 
mittaan sekä mahdollinen tuleva tuotto. 
Yleisindikaattori on laadittava siten, että 
sijoittajan ottamat riskit ovat selviä ja 
niitä voidaan vertailla eri tuotteiden 
kesken. Indikaattorissa on tehtävä 
selväksi, että suurempien hyötyjen 
mahdollisuus kytkeytyy suurempien 
riskien ottamiseen. Edellä 2 kohdan 
e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu 
vertailu on toteutettava siten, että 
sijoittajaa autetaan ymmärtämään, 
kuinka suurempien riskien ottaminen 
vaikuttaa sijoitustuotteesta saataviin 
hyötyihin, ja riskittömän vaihtoehdon 
vertailu on toteutettava siten, että se on 
yksityissijoittajien hahmotettavissa eikä 
johda heitä harhaan. Edellä 2 kohdan 
f alakohdassa tarkoitetussa kustannusten 
yleisindikaattorissa on kuvattava 
rahamääräisesti kustannusten 
vaikutuksia siihen, mitä sijoittaja saa 
mahdollisesti takaisin sijoituksestaan ajan 
mittaan. Yleisindikaattorissa on oltava 
lukuja, joita yksityissijoittajat voivat 
käyttää tuotteiden vertailuun. Komissio 
ottaa huomioon kustannuksia koskevat 
tiedot, joita investointituotteen myyjä on
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[rahoitusmarkkinadirektiivin] ja 
[vakuutusedustusdirektiivin] mukaisesti 
antanut yksityissijoittajille, 
varmistaakseen, että 
avaintietoasiakirjassa olevat kustannuksia 
koskevat tiedot ovat sekä yhteneväisiä 
muiden annettujen tietojen kanssa että 
kattavia ja että ne osoittavat 
yksityissijoittajalle selvästi, millaisia 
kokonaisvaikutuksia kustannukset voivat 
aiheuttaa.
Komissio ottaa huomioon 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta 
voidaan tehdä eri ajankohtina tai joissa 
sitä voidaan muuttaa myöhemmin.

Or. en

Tarkistus 444
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä voi sisällyttää 
avaintietoasiakirjaan, esitystapa ja 
yksityiskohdat sekä 4 kohdassa tarkoitetun 
yhteisen mallin ja yhteisen tunnuksen 
yksityiskohdat. Komissio ottaa huomioon 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 

5. Euroopan 
pankkivalvontaviranomainen (EPV), 
Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen (EVLEV) ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
(EAMV) laativat 23 artiklan mukaisesti 
luonnoksia sääntelystandardeiksi, joissa 
täsmennetään 2 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen esitystapaa ja sisältöä koskevat 
yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen puolueettomien 



PE504.398v01-00 44/178 AM\926906FI.doc

FI

yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin.

tietojen, joita tuotteen kehittäjä voi 
sisällyttää avaintietoasiakirjaan, esitystapa 
ja yksityiskohdat sekä 4 kohdassa 
tarkoitetun yhteisen mallin ja yhteisen 
tunnuksen yksityiskohdat. Euroopan 
valvontaviranomaiset ottavat huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden väliset erot 
ja yksityissijoittajien valmiudet sekä 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden muut 
ominaisuudet, joiden perusteella 
yksityissijoittajat voivat tehdä valinnan 
erilaisten kohde-etuutena olevien 
sijoitusten tai muiden tuotteeseen liittyvien 
vaihtoehtojen välillä, mukaan lukien 
tilanteet, joissa tämä valinta voidaan tehdä 
eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin.

Euroopan valvontaviranomaiset 
toimittavat kyseiset teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa, 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–
14 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 10–14 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kolmen Euroopan tason valvontaviranomaisen olisi laadittava yhteisiä teknisiä 
sääntelystandardeja sen sijaan, että komissiolle annettaisiin valta antaa delegoituja 
säädöksiä. Näin mahdollistetaan alan ja valvontaviranomaisten ripeä reagointi markkinoilla 
ilmenevään kehitykseen.

Tarkistus 445
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä voi sisällyttää 
avaintietoasiakirjaan, esitystapa ja 
yksityiskohdat sekä 4 kohdassa tarkoitetun 
yhteisen mallin ja yhteisen tunnuksen 
yksityiskohdat. Komissio ottaa huomioon 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä voi sisällyttää 
avaintietoasiakirjaan, esitystapa ja 
yksityiskohdat sekä 4 kohdassa tarkoitetun 
yhteisen mallin ja yhteisen tunnuksen 
yksityiskohdat. Komissio ottaa huomioon 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin. Komissio laatii 
tiiviissä yhteistyössä kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen kanssa 
avaintietoasiakirjojen malleja, joissa 
otetaan huomioon sijoitustuotteiden erot.

Or. en

Tarkistus 446
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä voi sisällyttää 

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä voi sisällyttää 
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avaintietoasiakirjaan, esitystapa ja 
yksityiskohdat sekä 4 kohdassa tarkoitetun 
yhteisen mallin ja yhteisen tunnuksen 
yksityiskohdat. Komissio ottaa huomioon 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin.

avaintietoasiakirjaan, esitystapa ja 
yksityiskohdat sekä 4 kohdassa tarkoitetun 
yhteisen mallin ja yhteisen tunnuksen 
yksityiskohdat. Komissio ottaa huomioon 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin. Komissio teettää 
ennen delegoitujen säädösten 
hyväksymistä asiaankuuluvan testauksen 
yksityissijoittajilla voidakseen valita 
sopivimmat toimenpiteet yksityissijoittajia 
varten.

Or. en

Perustelu

Koska avaintietoasiakirjassa on esitettävä perustiedot sijoitustuotteesta siten, että 
mahdollisimman monet potentiaaliset yksityissijoittajat kykenevät ne ymmärtämään, tarvitaan 
asiaankuuluvaa testausta yksityissijoittajilla.

Tarkistus 447
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä voi sisällyttää 
avaintietoasiakirjaan, esitystapa ja 
yksityiskohdat sekä 4 kohdassa tarkoitetun 
yhteisen mallin ja yhteisen tunnuksen 

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä voi sisällyttää 
avaintietoasiakirjaan, esitystapa ja 
yksityiskohdat sekä 4 kohdassa tarkoitetun 
yhteisen mallin ja yhteisen tunnuksen 
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yksityiskohdat. Komissio ottaa huomioon 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin.

yksityiskohdat. Komissio ottaa huomioon 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin. Komissio ehdottaa 
lisäksi liikennevalojärjestelmää, joka 
auttaa luokittelemaan sijoitustuotteet 
erittäin riskialttiisiin, riskialttiisiin ja 
vähemmän riskialttiisiin.

Or. de

Tarkistus 448
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä voi sisällyttää 
avaintietoasiakirjaan, esitystapa ja 
yksityiskohdat sekä 4 kohdassa tarkoitetun 
yhteisen mallin ja yhteisen tunnuksen 
yksityiskohdat. Komissio ottaa huomioon 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä voi sisällyttää 
avaintietoasiakirjaan, esitystapa ja 
yksityiskohdat sekä 4 kohdassa tarkoitetun 
yhteisen mallin ja yhteisen tunnuksen 
yksityiskohdat. Komissio ottaa huomioon 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
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muuttaa myöhemmin. muuttaa myöhemmin. Komissio teettää 
ennen delegoitujen säädösten 
hyväksymistä asiaankuuluvan testauksen 
yksityissijoittajilla voidakseen valita 
sopivimmat toimenpiteet yksityissijoittajia 
varten.

Or. en

Tarkistus 449
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä voi sisällyttää 
avaintietoasiakirjaan, esitystapa ja 
yksityiskohdat sekä 4 kohdassa tarkoitetun 
yhteisen mallin ja yhteisen tunnuksen 
yksityiskohdat. Komissio ottaa huomioon 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 ja 
3 a kohdassa tarkoitettujen tietojen 
esitystapaa ja sisältöä koskevat 
yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä ja sijoitustuotteita myyvä 
henkilö voivat sisällyttää 
avaintietoasiakirjaan tai sen liitteeseen, 
esitystapa ja yksityiskohdat sekä 
4 kohdassa tarkoitetun yhteisen mallin ja 
yhteisen tunnuksen yksityiskohdat. 
Komissio ottaa huomioon sijoitustuotteiden 
väliset erot ja yksityissijoittajien valmiudet 
sekä sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin. Komissio teettää 
ennen delegoitujen säädösten 
hyväksymistä asiaankuuluvan testauksen 
yksityissijoittajilla voidakseen valita 
sopivimmat toimenpiteet yksityissijoittajia 
varten.
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Or. en

Tarkistus 450
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä voi sisällyttää 
avaintietoasiakirjaan, esitystapa ja 
yksityiskohdat sekä 4 kohdassa tarkoitetun 
yhteisen mallin ja yhteisen tunnuksen 
yksityiskohdat. Komissio ottaa huomioon 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, mukaan lukien 
riski-indikaattoreiden käyttöönoton 
vaikutukset, muiden sellaisten 3 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen, joita tuotteen 
kehittäjä ja sijoitustuotteita myyvä henkilö 
voivat sisällyttää avaintietoasiakirjaan, 
esitystapa ja yksityiskohdat sekä 
4 kohdassa tarkoitetun yhteisen mallin ja 
yhteisen tunnuksen yksityiskohdat. 
Komissio ottaa huomioon sijoitustuotteiden 
väliset erot ja yksityissijoittajien valmiudet 
sekä sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin. Komissio teettää 
ennen delegoitujen säädösten 
hyväksymistä testauksen suunnitellun 
avaintietoasiakirjan vaikutuksista 
kohteena oleviin asiakkaisiin voidakseen 
valita parhaiten soveltuvat toimenpiteet 
erityisesti yksityissijoittajia koskevien 
riskien esittämistavan yhteydessä.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton ehdotukseen.

Tarkistus 451
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä voi sisällyttää 
avaintietoasiakirjaan, esitystapa ja 
yksityiskohdat sekä 4 kohdassa tarkoitetun 
yhteisen mallin ja yhteisen tunnuksen 
yksityiskohdat. Komissio ottaa huomioon 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun tuotteen kehittäjä voi 
sisällyttää avaintietoasiakirjaan, esitystapa 
ja yksityiskohdat sekä 4 kohdassa 
tarkoitetun yhteisen mallin ja yhteisen 
tunnuksen yksityiskohdat. Komissio ottaa 
huomioon vähittäismarkkinoille 
tarkoitettujen paketoitujen 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden muut 
ominaisuudet, joiden perusteella 
yksityissijoittajat voivat tehdä valinnan 
erilaisten kohde-etuutena olevien 
sijoitusten tai muiden tuotteeseen liittyvien 
vaihtoehtojen välillä, mukaan lukien 
tilanteet, joissa tämä valinta voidaan tehdä 
eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin.

Or. en

Tarkistus 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä voi sisällyttää 
avaintietoasiakirjaan, esitystapa ja 
yksityiskohdat sekä 4 kohdassa tarkoitetun 
yhteisen mallin ja yhteisen tunnuksen 
yksityiskohdat. Komissio ottaa huomioon 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen puolueettomien 
tietojen, joita tuotteen kehittäjä voi 
sisällyttää avaintietoasiakirjaan, esitystapa 
ja yksityiskohdat sekä 4 kohdassa 
tarkoitetun yhteisen mallin ja yhteisen 
tunnuksen yksityiskohdat. Komissio ottaa 
huomioon vähittäismarkkinoille 
tarkoitettujen paketoitujen 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden muut 
ominaisuudet, joiden perusteella
yksityissijoittajat voivat tehdä valinnan 
erilaisten kohde-etuutena olevien 
sijoitusten tai muiden tuotteeseen liittyvien 
vaihtoehtojen välillä, mukaan lukien 
tilanteet, joissa tämä valinta voidaan tehdä 
eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa olevat delegoituja säädöksiä koskevat säännökset voivat 
aiheuttaa vaikeuksia, koska ne eivät välttämättä ole yhdenmukaisia eräiden jäsenvaltioiden 
perustuslain kanssa. Komissiolle olisi annettava valtuudet antaa delegoituja säädöksiä 
"muusta puolueettomasta tiedosta".

Tarkistus 453
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Euroopan pankkiviranomainen (EPV), 
Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen (EVLEV) ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
(EAMV) laativat luonnoksia 
sääntelystandardeiksi, joissa määritetään

Poistetaan.

a) tämän artiklan 2 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettujen riskien ja hyötyjen 
esittämisessä käytettävät menetelmät; ja
b) tämän artiklan 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen kustannusten laskenta.
Teknisten sääntelystandardien 
luonnoksissa on otettava huomioon 
erityyppiset sijoitustuotteet. Euroopan 
valvontaviranomaiset toimittavat kyseiset 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa, 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–
14 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 10–14 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 454
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan pankkiviranomainen (EPV), 
Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen (EVLEV) ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 

Poistetaan.
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(EAMV) laativat luonnoksia 
sääntelystandardeiksi, joissa määritetään
a) tämän artiklan 2 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettujen riskien ja hyötyjen 
esittämisessä käytettävät menetelmät; ja
b) tämän artiklan 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen kustannusten laskenta.

Or. en

Tarkistus 455
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tämän artiklan 2 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettujen riskien ja hyötyjen 
esittämisessä käytettävät menetelmät; ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 456
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tämän artiklan 2 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettujen riskien ja hyötyjen
esittämisessä käytettävät menetelmät; ja

a) tämän artiklan 2 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettujen riski-hyötyprofiilien
esittämisessä käytettävät menetelmät; ja

Or. en

Tarkistus 457
Astrid Lulling
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tämän artiklan 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen kustannusten laskenta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 458
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tämän artiklan 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen kustannusten laskenta.

b) tämän artiklan 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen kustannusten laskenta, 
mukaan lukien yleisindikaattoreiden 
erittely.

Or. en

Tarkistus 459
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) salkun määrällistä arviointia koskeva 
laskentamenetelmä, jossa tarkastellaan, 
miten salkku edistää uusiin 
energiamuotoihin siirtymistä, joka on 
tarpeen, jotta maapallon lämpötilan 
nousu saadaan rajattua kahteen 
celsiusasteeseen tämän artiklan 2 kohdan 
b alakohdan iii alakohdan a alakohdassa 
edellytetyllä tavalla.

Or. en
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Tarkistus 460
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Teknisten sääntelystandardien 
luonnoksissa on otettava huomioon 
erityyppiset sijoitustuotteet. Euroopan 
valvontaviranomaiset toimittavat kyseiset 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 461
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Teknisten sääntelystandardien 
luonnoksissa on otettava huomioon 
erityyppiset sijoitustuotteet. Euroopan 
valvontaviranomaiset toimittavat kyseiset 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].

Teknisten sääntelystandardien 
luonnoksissa on otettava huomioon 
erityyppiset tuotteet, erityisesti direktiivin 
2009/138/EY mukaiset vakuutustuotteet. 
Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat 
kyseiset teknisten sääntelystandardien 
luonnokset komissiolle viimeistään […].

Or. de

Tarkistus 462
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Teknisten sääntelystandardien 
luonnoksissa on otettava huomioon 
erityyppiset sijoitustuotteet. Euroopan 
valvontaviranomaiset toimittavat kyseiset 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].

Teknisten sääntelystandardien 
luonnoksissa on otettava huomioon 
erityyppiset sijoitustuotteet ja MiFID-
direktiivin, IMD-direktiivin, 
esitedirektiivin, Solvenssi II -direktiivin ja 
direktiivin 2009/65/EY nojalla jo 
toteutettu työ, jolla on otettu käyttöön 
avaintietoasiakirja yhteissijoitusyrityksiä 
varten. Euroopan valvontaviranomaiset 
toimittavat kyseiset teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään […].

Or. en

Perustelu

Toisiinsa kytkeytyvät eri säädökset olisi pyrittävä yhdenmukaistamaan niin pitkälle kuin se on 
mahdollista.

Tarkistus 463
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Teknisten sääntelystandardien 
luonnoksissa on otettava huomioon 
erityyppiset sijoitustuotteet. Euroopan 
valvontaviranomaiset toimittavat kyseiset 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].

Teknisten sääntelystandardien 
luonnoksissa on otettava huomioon 
erityyppiset vähittäismarkkinoille 
tarkoitetut paketoidut sijoitustuotteet. 
Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat 
kyseiset teknisten sääntelystandardien 
luonnokset komissiolle viimeistään […].

Or. en

Tarkistus 464
Astrid Lulling
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa, 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–
14 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 10–14 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 465
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Monimutkaisten tuotteiden 

varoitusmerkinnät
1. Kun sijoitustuotteeseen kohdistuu yksi 
tai useampi tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu riski, sijoitustuotetta 
käsittelevän avaintietoasiakirjan 
ensimmäisellä sivulla on oltava näkyvästi 
esitettynä seuraava lausuma:
"Toimivaltainen viranomainen katsoo, 
että tämä tuote on liian monimutkainen 
myytäväksi muille kuin ammattimaisille 
sijoittajille, joten se ei ole arvioinut 
tietoasiakirjaa tällaisen myynnin 
kannalta."
2. Sijoitustuotteita ei katsota tarkoitetuiksi 
yksityissijoittajille, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
i) riski-hyötyprofiili tai kustannukset on 
esitetty liian monimutkaisella tavalla;
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ii) muut kuin ammattimaiset sijoittajat 
eivät yleensä sijoita tuotteen kohde-
etuutena olevaan omaisuuserään;
iii) riski-hyötyprofiili riippuu kahden tai 
useamman, vähintään kahteen eri 
omaisuusluokkaan kuuluvan tapahtuman 
samanaikaisesta toteutumisesta;
iv) sijoituksen lopputuottoa koskeviin 
laskelmiin käytetään erilaisia menetelmiä, 
mikä lisää sijoittajan väärinkäsityksen 
riskiä;
v) sijoituksen tuottoon vaikuttaa 
paketointi, jossa hyödynnetään sijoittajan 
erheellisiä käyttäytymismalleja 
esimerkiksi tarjoamalla houkuttimena 
matalaa kiinteää korkoa, jonka jälkeen 
sovelletaan paljon suurempaa kelluvaa 
korkoa, johon liittyy ehtoja, tai toistuvaa 
kaavaa;
vi) sijoitustuotteen kokonaisriski on yli 
20 prosenttia mitattuna sijoitustuotteen 
kuukausittaisesta markkinariskin 
sisäisestä mallista, jonka luottamusväli on 
99 prosenttia kaupantekohetkellä.
3. Euroopan pankkiviranomainen (EPV), 
Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen (EVLEV) ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
(EAMV) kehittävät yhdessä tämän 
artiklan 2 kohdan mukaisia ehtoja 
koskevia suuntaviivoja.
Euroopan valvontaviranomaiset 
toimittavat kyseiset teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa, 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–
14 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 10–14 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Yksityissijoittajille myytävien sijoitustuotteiden paketoinnin liialliseen monimutkaisuuteen 
olisi puututtava edellyttämällä, että kyseisiä tuotteita koskevassa avaintietoasiakirjassa olisi 
varoitettava erittäin monimutkaisista tai epätavallisista riski-hyötyprofiileista. Tällainen 
avoimuuden lisääminen mahdollistaisi sen, että kuluttajat tunnistaisivat uusien 
rahoitusjärjestelyjen kehittelyyn liittyvät soveltumattomat riskit, mikä vahvistaisi sijoittajien 
suojaa. Tätä lähestymistapaa sovelletaan jo nyt eräissä jäsenvaltioissa.

Tarkistus 466
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinointiviestintä, joka sisältää 
sijoitustuotteeseen liittyviä erityistietoja, ei 
saa sisältää lausumia, jotka ovat 
ristiriidassa avaintietoasiakirjaan 
sisältyvien tietojen kanssa tai jotka 
heikentävät avaintietoasiakirjan merkitystä. 
Markkinointiviestinnässä on oltava 
ilmoitus avaintietoasiakirjan 
saatavillaolosta ja tietoja asiakirjan 
saannista.

Sijoitustuotetta koskeva 
markkinointiviestintä ei saa sisältää 
lausumia, jotka ovat ristiriidassa 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
kanssa tai jotka heikentävät 
avaintietoasiakirjan merkitystä. 
Markkinointiviestinnässä on kerrottava, 
että avaintietoasiakirja on julkaistu 
toimivaltaisen viranomaisen virallisilla 
verkkosivuilla ja siinä on annettava suora 
linkki avaintietoasiakirjaan.
Sijoitustuotteen kehittäjältä tai sitä 
myyviltä henkilöiltä voi pyytää 
paperiversiota maksutta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton ehdotukseen.

Tarkistus 467
Syed Kamall
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinointiviestintä, joka sisältää 
sijoitustuotteeseen liittyviä erityistietoja, ei 
saa sisältää lausumia, jotka ovat 
ristiriidassa avaintietoasiakirjaan 
sisältyvien tietojen kanssa tai jotka 
heikentävät avaintietoasiakirjan merkitystä. 
Markkinointiviestinnässä on oltava 
ilmoitus avaintietoasiakirjan 
saatavillaolosta ja tietoja asiakirjan 
saannista.

Markkinointiviestintä, joka sisältää 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuun 
paketoituun sijoitustuotteeseen liittyviä 
erityistietoja, ei saa sisältää lausumia, jotka 
ovat ristiriidassa avaintietoasiakirjaan 
sisältyvien tietojen kanssa tai jotka 
heikentävät avaintietoasiakirjan merkitystä. 
Markkinointiviestinnässä on oltava 
ilmoitus avaintietoasiakirjan 
saatavillaolosta ja tietoja asiakirjan 
saannista.

Or. en

Tarkistus 468
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitustuotteen kehittäjän on 
tarkasteltava avaintietoasiakirjaan 
sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja 
tarkistettava asiakirjaa, jos
uudelleentarkastelussa ilmenee
muutoksia, jotka siihen on tarpeen tehdä.

1. Sijoitustuotteen kehittäjän on 
tarkasteltava avaintietoasiakirjaan 
sisältyviä tietoja säännöllisesti ja 
vähintään vuosittain uudelleen ja 
tarkistettava asiakirjaa ainakin siinä 
tapauksessa, että sijoitusten hoidossa 
syntyy lisää arvoa ja riski kasvaa.
Tarkistamiseen sisältyy sijoitustuotteen 
avaintietoasiakirjassa määriteltyjen, 
muutostarpeen osoittavien standardien 
hyödyntäminen. Asia on ilmaistava 
selvästi, tiiviisti ja ymmärrettävällä tavalla 
vuosittaisen selvityksen kuvaavassa 
osassa, johon on sisällytettävä 
paikkansapitävä ja oikeudenmukainen 
yhteenveto sijoituksen omaisuuserien 
tuotosta, hoitokustannuksista, sijoituksen 
hoitoa koskevista strategioista, sijoituksen 
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hoidon arvon luomisesta ja riskejä 
koskevasta kehityksestä, mukaan lukien 
sijoitustuotteen avaintietoasiakirjassa 
määritellyt standardit. 

Or. en

Perustelu

Tällä varmistetaan, että avaintietoasiakirjassa olevat tiedot pidetään tehokkaasti ajan tasalla. 

Tarkistus 469
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitustuotteen kehittäjän on 
tarkasteltava avaintietoasiakirjaan 
sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja 
tarkistettava asiakirjaa, jos 
uudelleentarkastelussa ilmenee muutoksia, 
jotka siihen on tarpeen tehdä.

1. Sijoitustuotteen kehittäjän on
tarkasteltava avaintietoasiakirjaan 
sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja 
tarkistettava asiakirjaa, jos 
uudelleentarkastelussa ilmenee, että 
tuotteeseen on tehty merkittäviä
muutoksia.

Or. en

Tarkistus 470
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitustuotteen kehittäjän on 
tarkasteltava avaintietoasiakirjaan 
sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja 
tarkistettava asiakirjaa, jos 
uudelleentarkastelussa ilmenee muutoksia, 
jotka siihen on tarpeen tehdä.

1. Sijoitustuotteen kehittäjän on 
tarkasteltava avaintietoasiakirjaan 
sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja 
tarkistettava asiakirjaa, jos 
uudelleentarkastelussa ilmenee merkittäviä 
muutoksia, jotka siihen on tarpeen tehdä ja 
jotka on esitettävä pikaisesti tarkistetussa 
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versiossa.

Or. en

Perustelu

Jotta sijoitustuotteiden kehittäjät pääsisivät varmuuteen siitä, milloin avaintietoasiakirjaa on 
tarkistettava, olisi syytä täsmentää, että tarkistamista edellytetään ainoastaan siinä 
tapauksessa, että sijoitustuotteessa ilmenee merkittävä muutos. Kun uudelleentarkastelu on 
tehty, ei ole syytä viivytellä avaintietoasiakirjan tarkistetun version esittämistä.

Tarkistus 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitustuotteen kehittäjän on 
tarkasteltava avaintietoasiakirjaan 
sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja 
tarkistettava asiakirjaa, jos 
uudelleentarkastelussa ilmenee muutoksia, 
jotka siihen on tarpeen tehdä.

1. Vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen kehittäjän on 
tarkasteltava avaintietoasiakirjaan 
sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja 
tarkistettava asiakirjaa, jos 
uudelleentarkastelussa ilmenee merkittäviä 
muutoksia, jotka siihen on tarpeen tehdä ja 
jotka on esitettävä pikaisesti tarkistetussa 
versiossa.

Or. en

Perustelu

Avaintietoasiakirja olisi laadittava sopimuksentekoa edeltävänä asiakirjana eli apuvälineenä, 
jolla helpotetaan sijoituspäätöksen tekemistä. Siksi kaikki asiakirjan tarkistamista koskevat 
velvoitteet olisi rajattava tapauksiin, joissa itse sijoitustuotteessa ilmenee merkittäviä 
muutoksia. Tämä vaatimus vastaa yhteissijoitusyrityksiä koskevan neljännen asetuksen 
(asetus N:o 583/2010/EU) 23 artiklan 2 kohdassa olevaa vaatimusta.

Tarkistus 472
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitustuotteen kehittäjän on 
tarkasteltava avaintietoasiakirjaan 
sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja 
tarkistettava asiakirjaa, jos 
uudelleentarkastelussa ilmenee muutoksia, 
jotka siihen on tarpeen tehdä.

1. Sijoitustuotteen kehittäjän on 
tarkasteltava avaintietoasiakirjaan 
sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja 
tarkistettava asiakirjaa, jos 
uudelleentarkastelussa ilmenee olennaisia 
muutoksia, jotka siihen on tarpeen tehdä, 
etenkin muutoksia, jotka koskevat riskien 
hyväksymistä.

Or. en

Tarkistus 473
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitustuotteen kehittäjän on 
tarkasteltava avaintietoasiakirjaan 
sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja 
tarkistettava asiakirjaa, jos 
uudelleentarkastelussa ilmenee muutoksia, 
jotka siihen on tarpeen tehdä.

1. Vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen kehittäjän on 
tarkasteltava avaintietoasiakirjaan 
sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja 
tarkistettava asiakirjaa, jos 
uudelleentarkastelussa ilmenee muutoksia, 
jotka siihen on tarpeen tehdä.

Or. en

Tarkistus 474
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 

2. Euroopan pankkiviranomainen (EPV), 
Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen (EVLEV) ja 
Euroopan 
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uudelleentarkastelua ja avaintietoasiakirjan 
tarkistamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt, joita sovelletaan seuraaviin:

arvopaperimarkkinaviranomainen 
(EAMV) laativat luonnoksia 
sääntelystandardeiksi, joissa vahvistetaan 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
uudelleentarkastelua ja avaintietoasiakirjan 
tarkistamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt, joita sovelletaan seuraaviin:

Euroopan valvontaviranomaiset 
toimittavat kyseiset teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa, 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–
14 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 10–14 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kolmen Euroopan tason valvontaviranomaisen olisi laadittava yhteisiä teknisiä 
sääntelystandardeja sen sijaan, että komissiolle annettaisiin valta antaa delegoituja 
säädöksiä. Näin huolehditaan joustavuudesta ja mahdollistetaan alan ja 
valvontaviranomaisten ripeä reagointi markkinoilla ilmenevään kehitykseen.

Tarkistus 475
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
uudelleentarkastelua ja avaintietoasiakirjan 
tarkistamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt, joita sovelletaan seuraaviin:

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
uudelleentarkastelua ja avaintietoasiakirjan 
tarkistamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt, joissa otetaan huomioon 
sijoitustuotteen luonne ja joita sovelletaan 
seuraaviin:
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Or. en

Tarkistus 476
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellytykset, joiden täyttyessä 
avaintietoasiakirjaan sisältyviä tietoja on 
tarkistettava ja joiden täyttyessä 
tarkistetun avaintietoasiakirjan 
julkaiseminen on pakollista tai 
vapaaehtoista;

b) edellytykset, joiden täyttyessä 
avaintietoasiakirjaan sisältyviä tietoja on 
tarkistettava;

Or. en

Perustelu

Kun tarkistaminen on katsottu tarpeelliseksi ja se on suoritettu, tarkistettu avaintietoasiakirja 
olisi asetettava saataville pikaisesti. Tähän yksinkertaiseen periaatteeseen ei kannata kajota 
delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 477
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellytykset, joiden täyttyessä 
avaintietoasiakirjaan sisältyviä tietoja on 
tarkistettava ja joiden täyttyessä tarkistetun 
avaintietoasiakirjan julkaiseminen on 
pakollista tai vapaaehtoista;

b) edellytykset, joiden täyttyessä 
avaintietoasiakirjaan sisältyviä tietoja on 
tarkistettava määritellen erikseen, mitkä 
ovat "merkittäviä muutoksia", ja joiden 
täyttyessä tarkistetun avaintietoasiakirjan 
julkaiseminen on pakollista;

Or. en
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Tarkistus 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellytykset, joiden täyttyessä 
avaintietoasiakirjaan sisältyviä tietoja on 
tarkistettava ja joiden täyttyessä 
tarkistetun avaintietoasiakirjan 
julkaiseminen on pakollista tai 
vapaaehtoista;

b) edellytykset, joiden täyttyessä 
avaintietoasiakirjaan sisältyviä tietoja on 
tarkistettava.

Or. en

Perustelu

Seurausta Schmidtin 1 kohtaan ehdottamasta muutoksesta. Ks. Schmidtin perustelut 
10 artiklan 1 kohtaan. Kun avaintietoasiakirjan uudelleen tarkastelu johtaa sen 
tarkistamiseen, tarkistettu asiakirja olisi asetettava saataville pikaisesti. Komissiolle ei 
tarvitse tässä yhteydessä siirtää valtaa delegoitujen säädösten antamiseen.

Tarkistus 479
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) erityisedellytykset, joiden täyttyessä 
avaintietoasiakirjaan sisältyviä tietoja on 
tarkasteltava uudelleen tai 
avaintietoasiakirjaa tarkistettava, jos 
sijoitustuotetta ei aseteta jatkuvasti 
yksityissijoittajien saataville;

c) erityisedellytykset, joiden täyttyessä 
avaintietoasiakirjaan sisältyviä tietoja on 
tarkasteltava uudelleen tai 
avaintietoasiakirjaa tarkistettava, jos 
vähittäismarkkinoille tarkoitettua 
paketoitua sijoitustuotetta ei aseteta 
jatkuvasti yksityissijoittajien saataville;

Or. en

Tarkistus 480
Olle Schmidt
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) olosuhteet, joissa yksityissijoittajille on 
annettava tietoa heidän ostamaansa 
sijoitustuotetta koskevasta tarkistetusta 
avaintietoasiakirjasta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Seurausta Schmidtin 1 kohtaan ehdottamasta muutoksesta. Ks. 10 artiklan 1 kohtaa koskevan 
tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 481
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) olosuhteet, joissa yksityissijoittajille on
annettava tietoa heidän ostamaansa 
sijoitustuotetta koskevasta tarkistetusta 
avaintietoasiakirjasta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kun tarkistaminen on katsottu tarpeelliseksi ja se on suoritettu, tarkistettu avaintietoasiakirja 
olisi asetettava saataville pikaisesti. Tähän yksinkertaiseen periaatteeseen ei kannata kajota 
delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 482
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) olosuhteet, joissa yksityissijoittajille on 
annettava tietoa heidän ostamaansa 
sijoitustuotetta koskevasta tarkistetusta 
avaintietoasiakirjasta.

d) olosuhteet, joissa yksityissijoittajille on 
annettava tietoa heidän ostamaansa 
vähittäismarkkinoille tarkoitettua 
paketoitua sijoitustuotetta koskevasta 
tarkistetusta avaintietoasiakirjasta.

Or. en

Tarkistus 483
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) olosuhteet, joissa yksityissijoittajille on 
annettava tietoa heidän ostamaansa 
sijoitustuotetta koskevasta tarkistetusta 
avaintietoasiakirjasta.

d) olosuhteet, joissa yksityissijoittajille on 
annettava pyynnöstä tietoa heidän 
ostamaansa sijoitustuotetta koskevasta 
tarkistetusta avaintietoasiakirjasta.

Or. de

Tarkistus 484
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) kaikki toimenpiteet, jotka 
rikkomuksesta vastuussa oleva henkilö on 
toteuttanut varmistaakseen, että jatkossa 
asetusta noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Toimivaltainen viranomainen voi hallinnollisia toimenpiteitä ja seuraamuksia soveltaessaan 
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ottaa huomioon toimet, jotka rikkomuksesta vastuussa oleva henkilö on toteuttanut 
varmistaakseen, että rikkomus ei toistu jatkossa.

Tarkistus 485
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sijoitustuotteen kehittäjä on 
laatinut avaintietoasiakirjan, joka ei täytä 
6, 7 ja 8 artiklan mukaisia vaatimuksia ja 
johon yksityissijoittaja on tukeutunut 
tehdessään sijoituspäätöstä, kyseinen 
yksityissijoittaja voi vaatia sijoitustuotteen 
kehittäjää korvaamaan 
avaintietoasiakirjan käytön vuoksi 
kärsimänsä tappion.

1. Sijoittajalle annettavat avaintiedot ovat 
ennen sopimuksen tekoa annettavia 
tietoja. Niiden on oltava asiallisia ja 
selkeitä, eivätkä ne saa olla 
harhaanjohtavia. Niiden on oltava 
yhdenmukaisia tarjousesitteen 
asianomaisten osien kanssa. Jos sitovia 
sopimusasiakirjoja on olemassa, 
avaintietoasiakirjan on oltava 
johdonmukainen niiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Vastaa yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 2009/65/EY mukaisia avaintietoasiakirjaa 
koskevia normeja. Todistustaakan olisi vastattava yhteissijoitusyrityksiä koskevan neljännen 
direktiivin 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua todistustaakkaa.

Tarkistus 486
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sijoitustuotteen kehittäjä on 
laatinut avaintietoasiakirjan, joka ei täytä 
6, 7 ja 8 artiklan mukaisia vaatimuksia ja 
johon yksityissijoittaja on tukeutunut 
tehdessään sijoituspäätöstä, kyseinen 
yksityissijoittaja voi vaatia sijoitustuotteen 
kehittäjää korvaamaan 

1. Avaintietoasiakirjassa olevat tiedot ovat 
ennen sopimuksen tekoa annettavaa 
tietoa. Niiden on oltava asiallisia ja 
selkeitä, eivätkä ne saa olla 
harhaanjohtavia. Avaintietoasiakirjan on 
oltava yhdenmukainen kaikkien 
tarjousesitteiden kanssa tai, jos 
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avaintietoasiakirjan käytön vuoksi 
kärsimänsä tappion.

tarjousesitettä ei ole julkaistu, 
vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen yleisten 
ehtojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen keskeisenä lähtökohtana on sen yhdenmukaistaminen yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan neljännen direktiivin kanssa. Vastuuvelvollisuusjärjestelmien yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi asetukseen olisi tämän sijaan sisällytettävä säännös, jossa todetaan, että 
jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä on säädettävä yksityissijoittajaa koskevista 
asianmukaisista yksityisoikeudellisista oikeussuojakeinoista.

Tarkistus 487
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sijoitustuotteen kehittäjä on 
laatinut avaintietoasiakirjan, joka ei täytä 
6, 7 ja 8 artiklan mukaisia vaatimuksia ja 
johon yksityissijoittaja on tukeutunut 
tehdessään sijoituspäätöstä, kyseinen 
yksityissijoittaja voi vaatia sijoitustuotteen 
kehittäjää korvaamaan 
avaintietoasiakirjan käytön vuoksi 
kärsimänsä tappion.

1. Avaintietoasiakirjassa olevat tiedot ovat 
ennen sopimuksen tekoa annettavaa 
tietoa. Niiden on oltava asiallisia ja 
selkeitä, eivätkä ne saa olla 
harhaanjohtavia. Jos sitovia 
sopimusasiakirjoja on olemassa, 
avaintietoasiakirjan on oltava 
johdonmukainen niiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Tällä saatetaan vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita koskevan 
asetuksen kieliasu yhdenmukaiseksi yhteissijoitusyrityksiä koskevan lainsäädännön kanssa.

Tarkistus 488
Alfredo Pallone
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sijoitustuotteen kehittäjä on 
laatinut avaintietoasiakirjan, joka ei täytä 
6, 7 ja 8 artiklan mukaisia vaatimuksia ja 
johon yksityissijoittaja on tukeutunut 
tehdessään sijoituspäätöstä, kyseinen 
yksityissijoittaja voi vaatia sijoitustuotteen 
kehittäjää korvaamaan 
avaintietoasiakirjan käytön vuoksi 
kärsimänsä tappion.

1. Sijoittajalle annettavat avaintiedot ovat 
ennen sopimuksen tekoa annettavia 
tietoja. Niiden on oltava asiallisia ja 
selkeitä, eivätkä ne saa olla 
harhaanjohtavia. Asiakirjan on 
sisällettävä avaintiedot ja sen on oltava 
johdonmukainen muiden, sijoitustuotteen 
kehittäjän velvoitteen alaisena laatimien 
tarjousasiakirjojen vastaavien osien 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 489
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sijoitustuotteen kehittäjä on 
laatinut avaintietoasiakirjan, joka ei täytä 
6, 7 ja 8 artiklan mukaisia vaatimuksia ja 
johon yksityissijoittaja on tukeutunut 
tehdessään sijoituspäätöstä, kyseinen 
yksityissijoittaja voi vaatia sijoitustuotteen 
kehittäjää korvaamaan 
avaintietoasiakirjan käytön vuoksi 
kärsimänsä tappion.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
avaintietoasiakirjan laatimisesta vastaava 
henkilö joudu siviilioikeudelliseen 
vastuuseen pelkästään sijoittajalle 
annettavien avaintietojen perusteella, 
niiden käännökset mukaan luettuina, 
jolleivät tiedot ole harhaanjohtavia, 
epätarkkoja tai ristiriidassa 
tarjousesitteen asianomaisten osien 
kanssa tai jollei asiakirja täytä 6, 7 ja 
8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia, 
joiden täyttymiseen yksityissijoittaja on 
luottanut tehdessään sijoituspäätöksen.
Avaintietoasiakirjassa on oltava tätä 
koskeva selvä varoitus.

Or. en
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Tarkistus 490
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sijoitustuotteen kehittäjä on 
laatinut avaintietoasiakirjan, joka ei täytä 
6, 7 ja 8 artiklan mukaisia vaatimuksia ja 
johon yksityissijoittaja on tukeutunut 
tehdessään sijoituspäätöstä, kyseinen 
yksityissijoittaja voi vaatia sijoitustuotteen 
kehittäjää korvaamaan 
avaintietoasiakirjan käytön vuoksi 
kärsimänsä tappion.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden kansallisia siviilioikeudellista 
vastuuta koskevia lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä sovelletaan 
avaintietoasiakirjan sisältämistä tiedoista 
vastuussa oleviin henkilöihin.

Or. en

Tarkistus 491
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sijoitustuotteen kehittäjä on laatinut 
avaintietoasiakirjan, joka ei täytä 6, 7 ja 
8 artiklan mukaisia vaatimuksia ja johon 
yksityissijoittaja on tukeutunut tehdessään 
sijoituspäätöstä, kyseinen yksityissijoittaja 
voi vaatia sijoitustuotteen kehittäjää 
korvaamaan avaintietoasiakirjan käytön 
vuoksi kärsimänsä tappion.

1. Jos sijoitustuotteen kehittäjä on laatinut 
avaintietoasiakirjan, joka ei täytä 6, 7 ja 
8 artiklan mukaisia vaatimuksia ja johon 
yksityissijoittaja on tukeutunut tehdessään 
sijoituspäätöstä, kyseinen yksityissijoittaja 
voi vaatia sijoitustuotteen kehittäjää 
korvaamaan avaintietoasiakirjan käytön 
vuoksi kärsimänsä tappion. Mahdollisten 
korvausten määrä olisi suhteutettava 
tappioon.

Or. en

Tarkistus 492
Thomas Händel
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sijoitustuotteen kehittäjä on laatinut 
avaintietoasiakirjan, joka ei täytä 6, 7 ja 
8 artiklan mukaisia vaatimuksia ja johon 
yksityissijoittaja on tukeutunut tehdessään 
sijoituspäätöstä, kyseinen yksityissijoittaja 
voi vaatia sijoitustuotteen kehittäjää 
korvaamaan avaintietoasiakirjan käytön 
vuoksi kärsimänsä tappion.

1. Jos sijoitustuotteen kehittäjä on laatinut 
avaintietoasiakirjan, joka ei täytä 6, 7 ja 
8 artiklan mukaisia vaatimuksia ja johon 
yksityissijoittaja on tukeutunut tehdessään 
sijoituspäätöstä, kyseinen yksityissijoittaja 
voi vaatia sijoitustuotteen kehittäjää 
korvaamaan avaintietoasiakirjan käytön 
vuoksi kärsimänsä tappion ja hän voi 
soveltuvissa tapauksissa palauttaa 
sijoitustuotteen ja saada ostohinnan 
takaisin.

Or. de

Tarkistus 493
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sijoitustuotteen kehittäjä on laatinut 
avaintietoasiakirjan, joka ei täytä 6, 7 ja 
8 artiklan mukaisia vaatimuksia ja johon 
yksityissijoittaja on tukeutunut tehdessään 
sijoituspäätöstä, kyseinen yksityissijoittaja 
voi vaatia sijoitustuotteen kehittäjää 
korvaamaan avaintietoasiakirjan käytön 
vuoksi kärsimänsä tappion.

1. Jos sijoitustuotteen kehittäjä tai 
sijoitustuotteita myyvä henkilö on laatinut 
avaintietoasiakirjan tai sen liitteen, joka ei 
täytä 6, 7 ja 8 artiklan mukaisia 
vaatimuksia ja johon yksityissijoittaja on 
tukeutunut tehdessään sijoituspäätöstä, 
kyseinen yksityissijoittaja voi vaatia 
sijoitustuotteen kehittäjää tai 
sijoitustuotteita myyvää henkilöä
korvaamaan avaintietoasiakirjan tai sen 
liitteen käytön vuoksi kärsimänsä tappion.

Or. en

Tarkistus 494
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos sijoitustuotteen kehittäjä on laatinut 
avaintietoasiakirjan, joka ei täytä 6, 7 ja 
8 artiklan mukaisia vaatimuksia ja johon 
yksityissijoittaja on tukeutunut tehdessään 
sijoituspäätöstä, kyseinen yksityissijoittaja 
voi vaatia sijoitustuotteen kehittäjää 
korvaamaan avaintietoasiakirjan käytön 
vuoksi kärsimänsä tappion.

1. Jos sijoitustuotteen kehittäjä on laatinut 
avaintietoasiakirjan, joka ei täytä tämän 
asetuksen mukaisia vaatimuksia ja johon 
yksityissijoittaja on tukeutunut tehdessään 
sijoituspäätöstä, kyseinen yksityissijoittaja 
voi vaatia sijoitustuotteen kehittäjää 
korvaamaan avaintietoasiakirjan käytön 
vuoksi kärsimänsä tappion.

Or. en

Tarkistus 495
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
käytöstä aiheutuneesta tappiosta, 
sijoitustuotteen kehittäjän on osoitettava, 
että avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 496
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
käytöstä aiheutuneesta tappiosta, 

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
käytöstä aiheutuneesta tappiosta, 
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sijoitustuotteen kehittäjän on osoitettava, 
että avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

sijoitustuotteen kehittäjää ei aseteta 
siviilioikeudelliseen vastuuseen 
pelkästään avaintietoasiakirjan 
perusteella, mukaan lukien sen 
käännökset, jolleivät tiedot ole 
harhaanjohtavia, epätarkkoja tai 
ristiriidassa muiden sitovien 
sopimusasiakirjojen kanssa. 
Avaintietoasiakirjassa on oltava tätä 
koskeva selvä varoitus.

Or. en

Tarkistus 497
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
käytöstä aiheutuneesta tappiosta, 
sijoitustuotteen kehittäjän on osoitettava, 
että avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
kukaan joudu siviilioikeudelliseen 
vastuuseen pelkästään 
avaintietoasiakirjan perusteella, mukaan 
lukien sen käännökset, jolleivät tiedot ole 
harhaanjohtavia, epätarkkoja tai 
ristiriidassa muiden sitovien 
sopimusasiakirjojen kanssa, joiden 
katsotaan olevan kyseisen henkilön 
hallinnassa. Avaintietoasiakirjassa on 
oltava tätä koskeva selvä varoitus.

Or. en

Perustelu

Vastaa yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 2009/65/EY mukaisia avaintietoasiakirjaa 
koskevia normeja. Siviilioikeudellista vastuuta koskevien säännösten olisi vastattava 
yhteissijoitusyrityksiä koskevan neljännen direktiivin 79 artiklan 2 kohtaa. Teksti olisi 
mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistettava täysin 79 artiklan 2 kohdan kanssa eräiden 
mukautusten kera.
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Tarkistus 498
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
käytöstä aiheutuneesta tappiosta, 
sijoitustuotteen kehittäjän on osoitettava, 
että avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

2. Avaintietoasiakirjassa olevat tiedot ovat 
ennen sopimuksen tekoa annettavaa 
tietoa. Niiden on oltava asiallisia ja 
selkeitä, eivätkä ne saa olla 
harhaanjohtavia. Jos sitovia 
sopimusasiakirjoja on olemassa, 
avaintietoasiakirjan on oltava 
johdonmukainen niiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen keskeisenä lähtökohtana on sen yhdenmukaistaminen yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan neljännen direktiivin kanssa. Vastuuvelvollisuusjärjestelmien yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi asetukseen olisi tämän sijaan sisällytettävä säännös, jossa todetaan, että 
jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä on säädettävä yksityissijoittajaa koskevista 
asianmukaisista yksityisoikeudellisista oikeussuojakeinoista.

Tarkistus 499
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
käytöstä aiheutuneesta tappiosta, 
sijoitustuotteen kehittäjän on osoitettava, 
että avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

2. Sijoitustuotteen kehittäjää ei voida 
asettaa siviilioikeudelliseen vastuuseen 
pelkästään avaintietoasiakirjan vuoksi, 
paitsi jos avaintietoasiakirja on 
harhaanjohtava tai sen tietyt osiot 
poikkeavat tuotekohtaisesta 
myyntiesitteestä. (Tällöin todistustaakka 
on sijoitustuotteen kehittäjällä.) 
Avaintietoasiakirjassa on tehtävä selväksi, 
että se ei korvaa varsinaista 
myyntiesitettä.
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Or. de

Tarkistus 500
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
käytöstä aiheutuneesta tappiosta, 
sijoitustuotteen kehittäjän on osoitettava, 
että avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

2. Avaintietoasiakirjassa olevat tiedot ovat 
ennen sopimuksen tekoa annettavaa 
tietoa. Niiden on oltava asiallisia ja 
selkeitä, eivätkä ne saa olla 
harhaanjohtavia. Jos muita asiakirjoja on 
olemassa, avaintietoasiakirjan on oltava 
johdonmukainen niiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 501
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
käytöstä aiheutuneesta tappiosta, 
sijoitustuotteen kehittäjän on osoitettava, 
että avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
käytöstä aiheutuneesta tappiosta, 
sijoitustuotteen kehittäjää ei aseteta 
siviilioikeudelliseen vastuuseen 
pelkästään avaintietoasiakirjan 
perusteella, mukaan lukien sen 
käännökset, jolleivät tiedot ole 
harhaanjohtavia, epätarkkoja tai 
ristiriidassa muiden sitovien 
sopimusasiakirjojen kanssa. 
Avaintietoasiakirjassa on oltava tätä 
koskeva selvä varoitus.

Or. en
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Perustelu

Tällä saatetaan vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita koskevan 
asetuksen kieliasu yhdenmukaiseksi yhteissijoitusyrityksiä koskevan lainsäädännön kanssa.

Tarkistus 502
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
käytöstä aiheutuneesta tappiosta, 
sijoitustuotteen kehittäjän on osoitettava, 
että avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
kukaan joudu siviilioikeudelliseen 
vastuuseen pelkästään sijoittajalle 
annettavien avaintietojen perusteella, 
niiden käännökset mukaan luettuina, 
jolleivät tiedot ole harhaanjohtavia, 
epätarkkoja tai ristiriidassa 
tarjousasiakirjojen asianomaisten osien 
kanssa. Avaintiedoissa on oltava tätä 
koskeva selvä varoitus.

Or. en

Tarkistus 503
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
käytöstä aiheutuneesta tappiosta, 
sijoitustuotteen kehittäjän on osoitettava, 
että avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on kuitenkin 
varmistettava, ettei kukaan joudu 
siviilioikeudelliseen vastuuseen 
pelkästään avaintietoasiakirjan 
perusteella, mukaan lukien sen 
käännökset, jolleivät tiedot ole 
harhaanjohtavia, epätarkkoja tai 
ristiriidassa asiakirjan muiden osien tai 
sitovien sopimusasiakirjojen kanssa. 
Avaintietoasiakirjassa on oltava tätä 
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koskeva selvä varoitus.

Or. en

Tarkistus 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
käytöstä aiheutuneesta tappiosta, 
sijoitustuotteen kehittäjän on osoitettava, 
että avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
käytöstä aiheutuneesta tappiosta, 
sijoitustuotteen kehittäjän on osoitettava, 
että avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti. 
Sijoitustuotteen kehittäjä voidaan tällöin 
asettaa siviilioikeudelliseen vastuuseen 
avaintietoasiakirjan perusteella, mukaan 
lukien sen käännökset, ainoastaan siinä 
tapauksessa, että avaintiedot ovat 
harhaanjohtavia, epätarkkoja tai 
ristiriidassa muiden sitovien 
sopimusasiakirjojen kanssa. 
Avaintietoasiakirjassa on oltava tätä 
koskeva selvä varoitus.

Or. en

Tarkistus 505
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
käytöstä aiheutuneesta tappiosta, 
sijoitustuotteen kehittäjän on osoitettava, 
että avaintietoasiakirja on laadittu tämän 

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien 
yksilöityjen tietojen käytöstä aiheutuneesta 
tappiosta, sijoitustuotteen kehittäjän on 
osoitettava, että nämä tiedot on laadittu 
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asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti. tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 506
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
käytöstä aiheutuneesta tappiosta, 
sijoitustuotteen kehittäjän on osoitettava, 
että avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
tappiosta ja siitä, että 
avaintietoasiakirjaan sisältyvät tiedot ovat 
harhaanjohtavia, sijoitustuotteen 
kehittäjän on osoitettava, että 
avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 507
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun yksityissijoittaja esittää näyttöä 
avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen 
käytöstä aiheutuneesta tappiosta, 
sijoitustuotteen kehittäjän on osoitettava, 
että avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

2. Jos yksityissijoittaja on käyttänyt 
avaintietoasiakirjaa ja kärsinyt tappion, 
sijoitustuotteen kehittäjän on osoitettava, 
että avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 508
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua 
todistustaakan jakoa ei saa muuttaa 
ennakkoon sopimuksella. Tällaisiin 
ennakkoon tehtyihin sopimuksiin 
sisältyvät lausekkeet eivät sido
yksityissijoittajaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 509
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua 
todistustaakan jakoa ei saa muuttaa 
ennakkoon sopimuksella. Tällaisiin 
ennakkoon tehtyihin sopimuksiin 
sisältyvät lausekkeet eivät sido 
yksityissijoittajaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 510
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua 
todistustaakan jakoa ei saa muuttaa 

3. Vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen kehittäjä on 
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ennakkoon sopimuksella. Tällaisiin 
ennakkoon tehtyihin sopimuksiin 
sisältyvät lausekkeet eivät sido 
yksityissijoittajaa.

siviilioikeudellisessa vastuussa, jos 
sijoittaja kärsii tappiota sen vuoksi, että 
avaintietoasiakirja on harhaanjohtava, 
epätarkka tai ristiriidassa muiden kyseistä 
sijoitustuotetta koskevien sitovien 
sopimusasiakirjojen kanssa. 
Siviilioikeudellista vastuuta ei voida 
rajoittaa eikä poistaa sopimuksella.

Or. en

Tarkistus 511
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua 
todistustaakan jakoa ei saa muuttaa 
ennakkoon sopimuksella. Tällaisiin 
ennakkoon tehtyihin sopimuksiin 
sisältyvät lausekkeet eivät sido 
yksityissijoittajaa.

3. Sijoitustuotteen kehittäjää ei aseteta 
siviilioikeudelliseen vastuuseen 
pelkästään avaintietoasiakirjan 
perusteella, mukaan lukien sen 
käännökset, jolleivät tiedot ole 
harhaanjohtavia, epätarkkoja tai 
ristiriidassa muiden sitovien 
sopimusasiakirjojen kanssa.

Or. en

Tarkistus 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua 
todistustaakan jakoa ei saa muuttaa 
ennakkoon sopimuksella. Tällaisiin 
ennakkoon tehtyihin sopimuksiin 
sisältyvät lausekkeet eivät sido 
yksityissijoittajaa.

3. Tuotteen kehittäjä on 
siviilioikeudellisessa vastuussa, jos 
sijoittaja kärsii tappiota luotettuaan 
avaintietoasiakirjaan, joka ei täytä 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia. 
Tätä vastuuta ei voida rajoittaa eikä 
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kumota sopimuslausekkeilla eikä 
toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksynnällä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan vastuujärjestelmä yhteissijoitusyrityksiä koskevan 
järjestelmän kanssa, joka toimii hyvin.

Tarkistus 513
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua 
todistustaakan jakoa ei saa muuttaa 
ennakkoon sopimuksella. Tällaisiin 
ennakkoon tehtyihin sopimuksiin 
sisältyvät lausekkeet eivät sido 
yksityissijoittajaa.

3. Siviilioikeudellista vastuuta ei voida 
rajoittaa sopimusjärjestelyin.

Or. en

Tarkistus 514
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilön, joka myy sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on toimitettava 
sijoittajille avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen sijoitustuotteeseen liittyvän 
liiketoimen toteuttamista.

1. Henkilön, joka myy 
vähittäismarkkinoille tarkoitettua 
paketoitua sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on toimitettava 
sijoittajille avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen vähittäismarkkinoille tarkoitettuun 
paketoituun sijoitustuotteeseen liittyvän 
liiketoimen toteuttamista. Kun asiakkaalle 
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suositellaan vähittäismarkkinoille 
tarkoitettua paketoitua sijoitustuotetta, 
avaintietoasiakirja on toimitettava 
viipymättä.

Or. en

Tarkistus 515
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilön, joka myy sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on toimitettava 
sijoittajille avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen sijoitustuotteeseen liittyvän 
liiketoimen toteuttamista.

1. Henkilön, joka antaa neuvoja 
sijoitustuotteesta tai myy sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on toimitettava 
sijoittajille avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen sijoitustuotteeseen liittyvän 
liiketoimen toteuttamista. Kun asiakkaalle 
suositellaan tuotetta, avaintietoasiakirja 
on toimitettava viipymättä.

Or. en

Tarkistus 516
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilön, joka myy sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on toimitettava 
sijoittajille avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen sijoitustuotteeseen liittyvän 
liiketoimen toteuttamista.

1. Henkilön, joka myy 
vähittäismarkkinoille tarkoitettua 
paketoitua sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on toimitettava 
sijoittajille avaintietoasiakirja ja 
avainpalveluasiakirja hyvissä ajoin ennen 
sijoitustuotteeseen liittyvän liiketoimen 
toteuttamista. Kun asiakkaalle 
suositellaan sijoitusta, avaintietoasiakirja 
ja avainpalveluasiakirja on toimitettava 
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viipymättä.

Or. en

Tarkistus 517
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilön, joka myy sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on toimitettava 
sijoittajille avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen sijoitustuotteeseen liittyvän 
liiketoimen toteuttamista.

1. Henkilön, joka antaa neuvoja 
sijoitustuotteesta tai myy sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on toimitettava 
sijoittajille avaintietoasiakirja ripeästi ja 
hyvissä ajoin ennen minkään 
sijoitustuotetta koskevan sitoumuksen 
tekemistä.

Or. en

Tarkistus 518
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilön, joka myy sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on toimitettava 
sijoittajille avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen sijoitustuotteeseen liittyvän 
liiketoimen toteuttamista.

1. Henkilön, joka myy sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on toimitettava 
sijoittajille avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ja varmennettavissa olevalla tavalla ennen 
sijoitustuotteeseen liittyvän liiketoimen 
toteuttamista, jolloin todistustaakka säilyy 
sijoitustuotteen kehittäjällä.

Or. de

Tarkistus 519
Petru Constantin Luhan



PE504.398v01-00 86/178 AM\926906FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilön, joka myy sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on toimitettava
sijoittajille avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen sijoitustuotteeseen liittyvän 
liiketoimen toteuttamista.

1. Henkilön, joka myy sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on toimitettava 
sijoittajille sijoitustuotteen kehittäjän 
saataville asettama avaintietoasiakirja 
hyvissä ajoin ennen sijoitustuotteeseen 
liittyvän liiketoimen toteuttamista.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden parantamiseksi olisi korostettava, että vain yksi osapuoli – sijoitustuotteen 
kehittäjä – laatii avaintietoasiakirjan. Sijoitustuotteen kehittäjät ovat myös vastuussa 
laatimansa avaintietoasiakirjan sisällöstä. Sijoitustuotteen kehittäjät antavat 
avaintietoasiakirjan tuotetta myyvien henkilöiden käyttöön, jotta nämä voivat tarjota sitä
yksityissijoittajille.

Tarkistus 520
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilön, joka myy sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on toimitettava 
sijoittajille avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen sijoitustuotteeseen liittyvän 
liiketoimen toteuttamista.

1. Henkilön, joka myy sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on toimitettava 
sijoittajille sijoitustuotteen kehittäjän 
laatima avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen sijoitustuotteeseen liittyvän 
liiketoimen toteuttamista.

Or. nl

Perustelu

Tarkistuksessa tehdään vielä kerran selväksi, että juuri tuotteen kehittäjä on vastuussa 
avaintietoasiakirjan laatimisesta ja sisällöstä. Tuotteen kehittäjän olisi sitten toimitettava 
avaintietoasiakirja myyjälle, jonka on puolestaan välitettävä se eteenpäin yksityissijoittajalle 
hyvissä ajoin.
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Tarkistus 521
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilön, joka myy sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on toimitettava 
sijoittajille avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen sijoitustuotteeseen liittyvän 
liiketoimen toteuttamista.

1. Henkilön, joka myy tai välittää 
sijoitustuotetta yksityissijoittajille, on 
toimitettava sijoittajille avaintietoasiakirja 
hyvissä ajoin ennen sijoitustuotteeseen 
liittyvän liiketoimen toteuttamista.

Or. de

Tarkistus 522
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Henkilön, joka antaa neuvoja 
sijoitustuotteesta tai myy sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille, on ensin saatava 
sijoitustuotteen kehittäjältä kirjallinen 
lupa avaintietokirjan antamiseen 
sijoittajalle. Sijoitustuotteen kehittäjä voi 
antaa tällaisen luvan toistaiseksi tai 
tietyksi aikaa taikka hän voi liittää siihen 
muita ehtoja. Jos jokin eritelty ehto ei 
täyty, luvan ei enää katsota olevan 
voimassa tämän kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 523
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sijoitustuotteen myyvä henkilö 
voi toimittaa avaintietoasiakirjan 
yksityissijoittajalle viipymättä liiketoimen 
toteuttamisen jälkeen:

Poistetaan.

a) kun yksityissijoittaja päättää toteuttaa 
liiketoimen käyttämällä 
etäviestintävälinettä, jos
b) avaintietoasiakirjan toimittaminen 
1 kohdan mukaisesti on mahdotonta ja
c) jos sijoitustuotteen myyvä henkilö on 
antanut tämän seikan tiedoksi 
yksityissijoittajalle.

Or. en

Tarkistus 524
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sijoitustuotteen myyvä henkilö 
voi toimittaa avaintietoasiakirjan 
yksityissijoittajalle viipymättä liiketoimen 
toteuttamisen jälkeen:

Poistetaan.

a) kun yksityissijoittaja päättää toteuttaa 
liiketoimen käyttämällä 
etäviestintävälinettä, jos
b) avaintietoasiakirjan toimittaminen 
1 kohdan mukaisesti on mahdotonta ja
c) jos sijoitustuotteen myyvä henkilö on 
antanut tämän seikan tiedoksi 
yksityissijoittajalle.

Or. de
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Tarkistus 525
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sijoitustuotteen myyvä henkilö 
voi toimittaa avaintietoasiakirjan 
yksityissijoittajalle viipymättä liiketoimen 
toteuttamisen jälkeen:

2. Vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen 
yksityissijoittajille myyvä henkilö ei saa 
missään tapauksessa toimittaa 
avaintietoasiakirjaa tällaisille sijoittajille, 
ellei hän ole ensin saanut siihen lupaa 
vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen kehittäjältä. 
Sijoitustuotteen kehittäjä voi antaa 
tällaisen luvan toistaiseksi tai tietyksi 
aikaa taikka hän voi liittää siihen muita 
ehtoja. Jos jokin eritelty ehto ei täyty, 
luvan ei enää katsota olevan voimassa 
tämän kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Avaintietoasiakirjan sijoittajille toimittamisesta vastuussa oleva yksikkö on toisinaan eri 
yksikkö, kuin avaintietoasiakirjan laatimisesta vastaava. Asetuksen nykyinen sanamuoto 
saattaisi johtaa siihen, että tuotteen kehittäjä joutuu vastuuseen, jos tuotteen myyjä ei kykene 
täyttämään 12 artiklan mukaisia vaatimuksia. Tämän ratkaisemiseksi tarvitaan säännöksiä, 
joilla varmistetaan, että vastuu jakautuu asianmukaisesti, kun jokin yksikkö jakelee 
avaintietoasiakirjaa, joka on paikkansapitämätön tai sisältää vanhentunutta tietoa.

Tarkistus 526
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
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säädetään, sijoitustuotteen myyvä henkilö
voi toimittaa avaintietoasiakirjan
yksityissijoittajalle viipymättä liiketoimen 
toteuttamisen jälkeen:

säädetään, sijoitustuotteen myyvän
henkilön on ilmoitettava
yksityissijoittajalle viralliset verkkosivut, 
joilta avaintietoasiakirja on löydettävissä 
ennen liiketoimen toteuttamista:

Or. en

Perustelu

Yhtenä avaintietoasiakirjaa koskevana tavoitteena on, että asiakas saa avaintiedot ennen kuin 
hän päättää sijoittamisesta tai sijoittamatta jättämisestä. Jos asiakas kykenee viestimään 
sijoitustuotteen myyvän henkilön kanssa, hänen olisi voitava saada nämä tiedot samoja 
kanavia pitkin muodossa tai toisessa.

Tarkistus 527
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sijoitustuotteen myyvä henkilö 
voi toimittaa avaintietoasiakirjan 
yksityissijoittajalle viipymättä liiketoimen 
toteuttamisen jälkeen:

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sijoitustuotteen myyvä henkilö 
voi toimittaa avaintietoasiakirjan 
yksityissijoittajalle mahdollisimman pian 
liiketoimen toteuttamisen jälkeen:

Or. en

Perustelu

Jos palvelu koskee pelkästään täytäntöönpanoa, niitä käyttävien yksityissijoittajien on 
kyettävä turvautumaan etäviestintään. Tämä olisi kuitenkin mahdotonta, jos sijoitustuotteen 
myyvä henkilö velvoitettaisiin toimittamaan avaintietoasiakirja kaikissa olosuhteissa ennen 
liiketoimen toteuttamista. Siksi tällaisissa tapauksissa on sallittava, että avaintietoasiakirja 
toimitetaan mahdollisimman pian liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

Tarkistus 528
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sijoitustuotteen myyvä henkilö 
voi toimittaa avaintietoasiakirjan 
yksityissijoittajalle viipymättä liiketoimen 
toteuttamisen jälkeen:

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sijoitustuotteen myyvä tai 
välittävä henkilö voi toimittaa 
avaintietoasiakirjan yksityissijoittajalle 
viipymättä liiketoimen toteuttamisen 
jälkeen:

Or. de

Tarkistus 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, sijoitustuotteen myyvä henkilö 
voi toimittaa avaintietoasiakirjan 
yksityissijoittajalle viipymättä liiketoimen 
toteuttamisen jälkeen:

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, vähittäismarkkinoille 
tarkoitetun paketoidun sijoitustuotteen 
myyvä henkilö voi pyynnöstä toimittaa 
avaintietoasiakirjan yksityissijoittajalle 
viipymättä liiketoimen toteuttamisen 
jälkeen ainoastaan:

Or. en

Tarkistus 530
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) kun yksityissijoittaja päättää toteuttaa 
liiketoimen käyttämällä 
etäviestintävälinettä, jos

a) kun yksityissijoittaja päättää omasta 
aloitteestaan toteuttaa liiketoimen 
käyttämällä etäviestintävälinettä, jos

Or. en
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Perustelu

Ehdotuksen 12 artiklan 2 kohtaa koskeva poikkeus on merkittävä, koska omia selvityksiään 
tehneet asioihin perehtyneet kuluttajat voivat tehdä sijoituksia ilman hankaluuksia. Tämä ei 
saa kuitenkaan johtaa porsaanreikiin. Siksi sijoittajiin oma-aloitteisesti yhteyttä ottavat 
myyjät eivät saisi hyödyntää tätä poikkeusta. Poikkeusta olisi sovellettava ainoastaan 
kuluttajiin, jotka tekevät liiketoimen puhelimitse omasta aloitteestaan.

Tarkistus 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) kun yksityissijoittaja päättää toteuttaa 
liiketoimen käyttämällä 
etäviestintävälinettä, jos

a) kun yksityissijoittaja päättää omasta 
aloitteestaan toteuttaa liiketoimen 
käyttämällä etäviestintävälinettä, jos

Or. en

Tarkistus 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) avaintietoasiakirjan toimittaminen 
1 kohdan mukaisesti on mahdotonta ja

b) avaintietoasiakirjan toimittaminen 
1 kohdan mukaisesti on mahdotonta ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitettua 
paketoitua sijoitustuotetta myyvä henkilö 
on ilmoittanut yksityissijoittajalle 
tilanteesta ja

Or. en

Tarkistus 533
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) avaintietoasiakirjan toimittaminen 
1 kohdan mukaisesti on mahdotonta ja

b) avaintietoasiakirjan paperiversion 
toimittaminen 1 kohdan mukaisesti on 
a alakohdan mukaisen tilanteen vuoksi 
mahdotonta ja

Or. en

Tarkistus 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos sijoitustuotteen myyvä henkilö on 
antanut tämän seikan tiedoksi 
yksityissijoittajalle.

c) yksityissijoittaja suostuu siihen, että 
hän saa avaintietoasiakirjan heti 
liiketoimen toteuttamisen jälkeen sen 
sijaan, että hän viivyttäisi liiketoimen 
toteuttamista saadakseen ensin 
avaintietoasiakirjan.

Or. en

Perustelu

Poikkeus helpottaa eräitä legitiimejä toimintatapoja, mutta on syytä varmistaa, että se ei 
johda porsaanreikiin. Poikkeusta olisi voitava soveltaa ainoastaan siinä tapauksessa, että 
kuluttaja pyrkii itse aktiivisesti toteuttamaan liiketoimen puhelimitse. Kuluttajan olisi myös 
annettava nimenomainen suostumus.

Tarkistus 535
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) jos sijoitustuotteen myyvä henkilö on 
antanut tämän seikan tiedoksi 
yksityissijoittajalle.

c) jos vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen myyvä henkilö 
on antanut tämän seikan tiedoksi 
yksityissijoittajalle.

Or. en

Tarkistus 536
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos sijoitustuotteen myyvä henkilö on 
antanut tämän seikan tiedoksi 
yksityissijoittajalle.

c) jos sijoitustuotteen myyvä tai välittävä 
henkilö on antanut tämän seikan tiedoksi 
yksityissijoittajalle.

Or. de

Tarkistus 537
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta – c a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) yksityissijoittaja antaa nimenomaisen 
suostumuksensa siihen, että 
avaintietoasiakirja toimitetaan hänelle
viipymättä liiketoimen toteuttamisen 
jälkeen. 

Or. en

Tarkistus 538
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta – c a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) yksityissijoittaja antaa nimenomaisen 
suostumuksensa siihen, että 
avaintietoasiakirja toimitetaan hänelle 
viipymättä liiketoimen toteuttamisen 
jälkeen. 

Or. en

Tarkistus 539
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yksityissijoittajan on vahvistettava 
kirjallisesti tai sähköisellä 
allekirjoituksella, että hän on 
vastaanottanut ja lukenut 
avaintietoasiakirjan.

Or. en

Tarkistus 540
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa 
säädetään, tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluva sijoitustuote 
voidaan myydä yksityissijoittajalle ilman 
avaintietoasiakirjaa ainoastaan 
yksityissijoittajan omasta aloitteestaan 
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esittämän nimenomaisen pyynnön 
perusteella ja edellyttäen, että 
sijoitustuotteen myyvä välittäjä neuvoo 
yksityissijoittajaa direktiivin 2004/39/EY 
tai direktiivin 2002/92/EY mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 541
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa 
säädetään, avaintietoasiakirjan 
toimittaminen ei ole pakollista, jos 
yksityisasiakas suostuu nimenomaisesti 
omasta aloitteestaan sijoitustuotteen 
myyntiin ilman sijoitusneuvontaa tai jos 
liiketoimi rajoittuu pelkkään 
täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 542
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos samaa sijoitustuotetta koskevat 
perättäiset liiketoimet suoritetaan 
yksityissijoittajan lukuun noudattaen 
ohjeita, jotka kyseinen sijoittaja on 
antanut sijoitustuotteen myyvälle 
henkilölle ennen ensimmäistä liiketoimea, 
1 kohdan mukaista avaintietoasiakirjan 
toimitusvelvollisuutta sovelletaan vain 
ensimmäiseen liiketoimeen.

3. Kun vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen 
yksityissijoittajille myyvä henkilö:
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a) ei toimita avaintietoasiakirjaa 
sijoittajille; tai
b) toimittaa sijoittajille 
avaintietoasiakirjan saamatta siihen 
etukäteen 2 kohdassa tarkoitettua lupaa,
vastuu tästä rikkomuksesta on kokonaan 
vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen myyvällä 
henkilöllä, ja jos vähittäismarkkinoille 
tarkoitetun paketoidun sijoitustuotteen 
myyjä ei hoida myyntiä itse, hän ei ole 
vastuussa asiasta.

Or. en

Tarkistus 543
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos samaa sijoitustuotetta koskevat 
perättäiset liiketoimet suoritetaan 
yksityissijoittajan lukuun noudattaen 
ohjeita, jotka kyseinen sijoittaja on antanut 
sijoitustuotteen myyvälle henkilölle ennen 
ensimmäistä liiketoimea, 1 kohdan 
mukaista avaintietoasiakirjan 
toimitusvelvollisuutta sovelletaan vain 
ensimmäiseen liiketoimeen.

3. Jos samaa sijoitustuotetta koskevat 
perättäiset liiketoimet suoritetaan 
yksityissijoittajan lukuun noudattaen 
ohjeita, jotka kyseinen yksityissijoittaja on 
antanut sijoitustuotteen myyvälle 
henkilölle ennen ensimmäistä liiketoimea, 
1 kohdan mukaista avaintietoasiakirjan 
toimitusvelvollisuutta sovelletaan vain 
ensimmäiseen liiketoimeen, ellei 
avaintietoasiakirjaa ole päivitetty tai ellei 
uusi vuosittainen selvitys ole saatavilla.

Or. en

Tarkistus 544
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos samaa sijoitustuotetta koskevat 
perättäiset liiketoimet suoritetaan 
yksityissijoittajan lukuun noudattaen 
ohjeita, jotka kyseinen sijoittaja on antanut 
sijoitustuotteen myyvälle henkilölle ennen 
ensimmäistä liiketoimea, 1 kohdan 
mukaista avaintietoasiakirjan 
toimitusvelvollisuutta sovelletaan vain 
ensimmäiseen liiketoimeen.

3. Jos samaa vähittäismarkkinoille 
tarkoitettua paketoitua sijoitustuotetta 
koskevat perättäiset liiketoimet suoritetaan 
yksityissijoittajan lukuun noudattaen 
ohjeita, jotka kyseinen sijoittaja on antanut 
vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen myyvälle 
henkilölle ennen ensimmäistä liiketoimea, 
1 kohdan mukaista avaintietoasiakirjan 
toimitusvelvollisuutta sovelletaan vain 
ensimmäiseen liiketoimeen.

Or. en

Tarkistus 545
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos samaa sijoitustuotetta koskevat 
perättäiset liiketoimet suoritetaan 
yksityissijoittajan lukuun noudattaen 
ohjeita, jotka kyseinen sijoittaja on antanut 
sijoitustuotteen myyvälle henkilölle ennen 
ensimmäistä liiketoimea, 1 kohdan 
mukaista avaintietoasiakirjan 
toimitusvelvollisuutta sovelletaan vain 
ensimmäiseen liiketoimeen.

3. Jos samaa sijoitustuotetta koskevat 
perättäiset liiketoimet suoritetaan 
yksityissijoittajan lukuun noudattaen 
ohjeita, jotka kyseinen sijoittaja on antanut 
sijoitustuotteen myyvälle tai välittävälle 
henkilölle ennen ensimmäistä liiketoimea, 
1 kohdan mukaista avaintietoasiakirjan 
toimitusvelvollisuutta sovelletaan vain 
ensimmäiseen liiketoimeen.

Or. de

Tarkistus 546
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään

4. Euroopan pankkiviranomainen (EPV), 
Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen (EVLEV) ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
(EAMV) kehittävät yhdessä 23 artiklan 
mukaisesti teknisiä standardeja, joissa 
määritetään

Or. en

Perustelu

Kolmen Euroopan tason valvontaviranomaisen olisi laadittava yhteisiä teknisiä 
sääntelystandardeja sen sijaan, että komissiolle annettaisiin valta antaa delegoituja 
säädöksiä. Näin huolehditaan joustavuudesta ja mahdollistetaan alan ja 
valvontaviranomaisten ripeä reagointi markkinoilla ilmenevään kehitykseen.

Tarkistus 547
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa, 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–
14 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 10–14 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 548
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille veloituksetta.

1. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
toimitettava avaintietoasiakirja ennen kuin 
yksityissijoittajan kanssa tehdään sitova 
sopimus ja veloituksetta. Maksuton 
paperiversio on toimitettava aina, kun 
sijoitusneuvo annetaan tai välityspalvelu 
tapahtuu henkilökohtaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton ehdotukseen.

Tarkistus 549
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille veloituksetta.

1. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille veloituksetta.

Koska avaintietoasiakirja on luonteeltaan 
sopimusta edeltävä, yksityissijoittajaa ei 
velvoiteta hyväksymään asiakirjan 
sisältöä kirjallisesti eikä sähköisellä 
allekirjoituksella ennen sijoituspäätöksen 
tekemistä.

Or. en

Tarkistus 550
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille veloituksetta.

1. Sijoitustuotteen myyvän tai välittävän 
henkilön on toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille veloituksetta.

Or. de

Tarkistus 551
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille jollakin seuraavalla 
välineellä:

2. Vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen myyvän 
henkilön on toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille jollakin seuraavalla 
välineellä:

Or. en

Tarkistus 552
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille veloituksetta.

1. Vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen myyvän 
henkilön on toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille veloituksetta.

Or. en

Tarkistus 553
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille veloituksetta.

1. Henkilön, joka antaa neuvoja 
sijoitustuotteesta tai myy sijoitustuotetta,
on toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille veloituksetta.

Or. en

Tarkistus 554
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille jollakin seuraavalla 
välineellä:

2. Henkilön, joka antaa neuvoja 
sijoitustuotteesta tai myy sijoitustuotetta,
on toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille jollakin seuraavalla 
välineellä:

Or. en

Tarkistus 555
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille jollakin seuraavalla 
välineellä:

2. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille jollakin seuraavalla, 
yksityissijoittajan käytettävissä todella 
olevalla välineellä:

Or. de
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Tarkistus 556
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille jollakin seuraavalla 
välineellä:

2. Sijoitustuotteen myyvän tai välittävän 
henkilön on toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille jollakin seuraavalla 
välineellä:

Or. de

Tarkistus 557
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yksityissijoittajan on vahvistettava
todennettavissa olevalla tavalla, että hän 
on ottanut huomioon avaintietoasiakirjan 
sisällön.

Or. en

Tarkistus 558
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pysyvän välineen käyttö on 
tarkoituksenmukaista tilanteessa, jossa 
sijoitustuotteen myyvän henkilön ja 
yksityissijoittajan välinen liiketoiminta 

a) avaintietoasiakirjan toimittaminen 
verkkosivuston välityksellä on 
tarkoituksenmukaista tilanteessa, jossa 
sijoitustuotteen myyvän ja välittävän 
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tapahtuu; ja henkilön ja yksityissijoittajan välinen 
liiketoiminta tapahtuu;

Or. de

Tarkistus 559
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) avaintietoasiakirjan toimittaminen 
verkkosivuston välityksellä on 
tarkoituksenmukaista tilanteessa, jossa 
sijoitustuotteen myyvän henkilön ja 
yksityissijoittajan välinen liiketoiminta 
tapahtuu;

a) avaintietoasiakirjan toimittaminen 
verkkosivuston välityksellä on 
tarkoituksenmukaista tilanteessa, jossa 
vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen myyvän 
henkilön ja yksityissijoittajan välinen 
liiketoiminta tapahtuu;

Or. en

Tarkistus 560
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) avaintietoasiakirjan toimittaminen 
verkkosivuston välityksellä on 
tarkoituksenmukaista tilanteessa, jossa 
sijoitustuotteen myyvän henkilön ja 
yksityissijoittajan välinen liiketoiminta 
tapahtuu;

a) avaintietoasiakirjan toimittaminen 
verkkosivuston välityksellä on 
tarkoituksenmukaista tilanteessa, jossa 
sijoitustuotteen myyvän tai välittävän 
henkilön ja yksityissijoittajan välinen 
liiketoiminta tapahtuu;

Or. de

Tarkistus 561
Burkhard Balz
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jos avaintietoasiakirjaa on tarkistettu 
10 artiklan mukaisesti, kaikki tarkistetut 
versiot on myös asetettava 
yksityissijoittajan saataville;

d) jos avaintietoasiakirjaa on tarkistettu 
10 artiklan mukaisesti, viimeisin tarkistettu 
versio on myös asetettava 
yksityissijoittajan saataville ja jos 
sijoitustuotteen myyvä henkilö on 
ilmoittanut yksityissijoittajalle, että 
aiemmat versiot voidaan pyydettäessä 
asettaa myös saataville;

Or. en

Tarkistus 562
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jos avaintietoasiakirjaa on tarkistettu 
10 artiklan mukaisesti, kaikki tarkistetut 
versiot on myös asetettava 
yksityissijoittajan saataville;

d) jos avaintietoasiakirjaa on tarkistettu 
10 artiklan mukaisesti, uusin versio on 
asetettava yksityissijoittajan saataville; 
aiemmat versiot on asetettava myös 
saataville sijoittajan niin pyytäessä;

Or. en

Perustelu

Avaintietoasiakirjan uusin versio antaa yksityissijoittajalle soveltuvimmat tiedot 
mahdollisesta sijoituksesta. Liiallisen tiedon toimittaminen on vastoin asetuksen tavoitetta, 
että yksityissijoittajalle annetaan suppeasti ja rajatusti tietoja, jotka ovat helposti 
ymmärrettävissä.

Tarkistus 563
Syed Kamall
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jos avaintietoasiakirjaa on tarkistettu 
10 artiklan mukaisesti, kaikki tarkistetut 
versiot on myös asetettava 
yksityissijoittajan saataville;

d) jos avaintietoasiakirjaa on tarkistettu 
10 artiklan mukaisesti, uusin versio on 
asetettava yksityissijoittajan saataville; 
aiemmat versiot on pyynnöstä asetettava 
myös sijoittajan saataville;

Or. en

Perustelu

Olisi hämmentävää ja tarpeetonta toimittaa sijoittajalle avaintietoasiakirjoja, jotka eivät ole 
enää ajan tasalla.

Tarkistus 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jos avaintietoasiakirjaa on tarkistettu 
10 artiklan mukaisesti, kaikki tarkistetut 
versiot on myös asetettava 
yksityissijoittajan saataville;

d) jos avaintietoasiakirjaa on tarkistettu 
10 artiklan mukaisesti, uusin versio on 
asetettava yksityissijoittajan saataville; 
aiemmat versiot on asetettava saataville 
sijoittajan niin pyytäessä;

Or. en

Perustelu

Lisäarvoa ei saada edellyttämällä, että avaintietoasiakirjan "kaikki tarkistetut versiot on 
myös asetettava yksityissijoittajan saataville". Tällöin olisi liian todennäköistä, että sijoittaja 
sekaantuu viimeisimmän version ja jonkun aiemman version suhteen. Lisäksi tällainen 
tietotulva hämäisi sijoittajia, jotka etsivät uusinta saatavilla olevaa versiota.

Tarkistus 565
Syed Kamall
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevaa 4 ja 5 kohtaa 
sovellettaessa tietojen toimittaminen 
käyttäen muuta pysyvää välinettä kuin 
paperia tai verkkosivuston välityksellä on 
katsottava tarkoituksenmukaiseksi 
tilanteessa, jossa sijoitustuotteen myyvän 
henkilön ja yksityissijoittajan välinen 
liiketoiminta toteutetaan, jos voidaan 
osoittaa, että yksityissijoittajalla on 
säännöllinen mahdollisuus käyttää 
internetiä. Osoituksena tästä pidetään sitä, 
että yksityissijoittaja antaa 
sähköpostiosoitteen tämän liiketoiminnan 
toteuttamista varten.

6. Edellä olevaa 4 ja 5 kohtaa 
sovellettaessa tietojen toimittaminen 
käyttäen muuta pysyvää välinettä kuin 
paperia tai verkkosivuston välityksellä on 
katsottava tarkoituksenmukaiseksi 
tilanteessa, jossa vähittäismarkkinoille 
tarkoitetun paketoidun sijoitustuotteen 
myyvän henkilön ja yksityissijoittajan 
välinen liiketoiminta toteutetaan, jos 
voidaan osoittaa, että yksityissijoittajalla 
on säännöllinen mahdollisuus käyttää 
internetiä. Osoituksena tästä pidetään sitä, 
että yksityissijoittaja antaa 
sähköpostiosoitteen tämän liiketoiminnan 
toteuttamista varten.

Or. en

Tarkistus 566
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevaa 4 ja 5 kohtaa 
sovellettaessa tietojen toimittaminen 
käyttäen muuta pysyvää välinettä kuin 
paperia tai verkkosivuston välityksellä on 
katsottava tarkoituksenmukaiseksi 
tilanteessa, jossa sijoitustuotteen myyvän 
henkilön ja yksityissijoittajan välinen 
liiketoiminta toteutetaan, jos voidaan 
osoittaa, että yksityissijoittajalla on 
säännöllinen mahdollisuus käyttää 
internetiä. Osoituksena tästä pidetään sitä, 
että yksityissijoittaja antaa 
sähköpostiosoitteen tämän liiketoiminnan 
toteuttamista varten.

6. Edellä olevaa 4 ja 5 kohtaa 
sovellettaessa tietojen toimittaminen 
käyttäen muuta pysyvää välinettä kuin 
paperia tai verkkosivuston välityksellä on 
katsottava tarkoituksenmukaiseksi 
tilanteessa, jossa sijoitustuotteen myyvän 
tai välittävän henkilön ja yksityissijoittajan 
välinen liiketoiminta toteutetaan, jos 
voidaan osoittaa, että yksityissijoittajalla 
on säännöllinen mahdollisuus käyttää 
internetiä. Osoituksena tästä pidetään sitä, 
että yksityissijoittaja antaa 
sähköpostiosoitteen tämän liiketoiminnan 
toteuttamista varten.
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Or. de

Tarkistus 567
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä 
avaintietoasiakirjalle
1. Sijoitustuotteiden kehittäjien on 
toimitettava sijoitustuotteen 
avaintietoasiakirja niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa 
sijoitustuotetta markkinoidaan, jaellaan 
tai myydään.
2. Toimivaltainen viranomainen voi 
ennen sijoitustuotteen markkinointia, 
jakelua tai myyntiä varmistaa, että 
avaintietoasiakirjan sisältö on tämän 
asetuksen II luvun säännösten mukainen.

Or. en

Tarkistus 568
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä 

avaintietoasiakirjalle
1. Sijoitustuotteiden kehittäjien on 
toimitettava sijoitustuotteen 
avaintietoasiakirja hyväksyntää varten 
toimivaltaisille viranomaisille, jotka 
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säätelevät tuotetta jäsenvaltiossa, jossa 
tuotetta markkinoidaan, jaellaan tai 
myydään.
2. Sijoitustuotteiden kehittäjien on 
ilmoitettava EAMV:n määrittelemiä 
merkittäviä muutoksia koskevista 
avaintietoasiakirjan päivityksistä 
hyväksyntää varten toimivaltaisille 
viranomaisille, jotka säätelevät tuotetta 
jäsenvaltiossa, jossa tuotetta 
markkinoidaan, jaellaan tai myydään.
3. Toimivaltaisten viranomaisten antama 
hyväksyntä ei poista tuotteen kehittäjän 
vastuuta harhaanjohtavista, 
paikkansapitämättömistä tai 
epäjohdonmukaisista tiedoista.

Or. en

Tarkistus 569
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Avaintietoasiakirjan yhdenmukaisuus 
tämän asetuksen II luvun säännösten 

kanssa
Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että sijoitustuotteen 
kehittäjät ottavat käyttöön mekanismeja, 
joilla varmistetaan, että 
avaintietoasiakirjan sisältö on tämän 
asetuksen II luvun säännösten mukainen.

Or. en

Perustelu

Hallintomenettelyistä tulisi aikaa vieviä ja kalliita, jos toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyntä olisi hankittava jokaiselle avaintietoasiakirjalle ja sen jokaiselle tarkistetulle 
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versiolle. Siksi on suotavaa antaa toimivaltaisen viranomaisen tehtäväksi varmistaa, että 
sijoitustuotteen kehittäjät soveltavat asianmukaisia menetelmiä varmistaakseen, että 
avaintietoasiakirjan sisältö on tämän asetuksen mukainen.

Tarkistus 570
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
1. Avaintietoasiakirjan laatimisesta 
vastaavan henkilön on lähetettävä 
avaintietoasiakirja ja kaikki siihen tehdyt 
tarkistukset toimivaltaisille viranomaisille.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
edellyttää muutoksia 
avaintietoasiakirjaan 10 työpäivän 
kuluessa sen vastaanottamisesta. 
2. Avaintietoasiakirjan olennaiset osat on 
pidettävä ajan tasalla.

Or. en

Tarkistus 571
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Sijoitustuotteiden kehittäjien ja 
sijoitustuotteita myyvien henkilöiden on 
toimitettava avaintietoasiakirja niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa sijoitustuotetta 
markkinoidaan, jaellaan tai myydään.
Toimivaltaisten viranomaisten on ennen 
sijoitustuotteen markkinointia, jakelua tai 
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myyntiä varmistettava, että 
sijoitusyritykset ovat toteuttaneet 
tarvittavat menettelyä koskevat 
toimenpiteet varmistaakseen, että 
avaintietoasiakirjan sisältö on tämän 
asetuksen II luvun säännösten mukainen.

Or. en

Tarkistus 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä 

avaintietoasiakirjalle
1. Vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden kehittäjien 
ja vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 
paketoituja sijoitustuotteita myyvien 
henkilöiden on toimitettava pyydettäessä 
avaintietoasiakirja niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa 
sijoitustuotetta markkinoidaan, jaellaan 
tai myydään.
2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ennen sijoitustuotteen markkinointia, 
jakelua tai myyntiä varmistettava, että 
sijoitusyritykset ovat ottaneet käyttöön 
menettelyjä varmistaakseen, että 
avaintietoasiakirjan sisältö on tämän 
asetuksen II luvun säännösten mukainen.

Or. en

Perustelu

Ehdotus siitä, että valvontaviranomaisten olisi hyväksyttävä ennalta kaikki 
avaintietoasiakirjat, on epäkäytännöllinen, kun otetaan huomioon kehittäjien laatimien 
asiakirjojen lukumäärä. Tämä viivästyttäisi vääjäämättä uusien tuotteiden käynnistämistä. 
Viranomaiset tarvitsisivat myös lisäresursseja voidakseen täyttää tämän vaatimuksen, koska 
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ne voivat joutua vertaamaan avaintietoasiakirjaa muihin asiakirjoihin ja aineistoon. Tämä 
lisäisi sääntelykustannuksia, jotka jäävät viime kädessä sijoittajan maksettaviksi.

Tarkistus 573
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 b artikla
Palkkioiden ja kustannusten 

ilmoittaminen
Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
annettava avaintietoasiakirjasta erillisessä 
asiakirjassa seuraavat tiedot:
1. Kaikki 8 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut palkkiot on 
ilmoitettava kumulatiivisesti. Niitä ei saa 
luokitella uudelleen osaksi sijoitusta, kun 
ne ovat sijoituksen alemmassa 
kerroksessa.
2. Sijoitusneuvosta perittävät maksut eivät 
saa perustua kiinteään prosenttimäärään, 
jos sijoittaja ei ole antanut tähän 
suostumustaan ennalta. Jos kiinteästä 
prosenttimäärästä on sovittu, 
sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
annettava täydet tiedot siitä, mitä tämä 
tarkoittaa sijoituksen koko keston aikana 
tai sijoittajan valitsemalla ajanjaksolla.
3. Sijoitustuotteen myyvän henkilön tai 
sijoittajaa neuvovan henkilön on 
eriteltävä sijoittajalle neuvojen 
valmisteluun käytetty aika ja ilmoitettava 
se minuutteina tai tunteina, joilta 
veloitetaan tietty tuntitaksa (ellei ole 
sovittu 2 kohdassa tarkoitetusta kiinteästä 
prosenttimäärästä).
4. Tuntitaksaa sovellettaessa neuvoista 
perittävä kokonaismaksu saa olla 
enintään [200 euroa].

Or. en
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Tarkistus 574
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
II a jakso – 13 a–13 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

II a luku
TUOTTEITA KOSKEVAT 

INTERVENTIOT
13 a artikla

Euroopan valvontaviranomaisten 
toimintavaltuudet

1. Euroopan valvontaviranomaiset 
valvovat Euroopan unionissa 
markkinoitavia, jaeltavia ja myytäviä 
sijoitustuotteita tai rahoitusvälineitä 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen 
N:o 1095/2010 9 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Euroopan 
valvontaviranomaiset voivat tutkia uusia 
sijoitustuotteita tai rahoitusvälineitä 
ennen niiden markkinointia, jakelua tai 
myyntiä unionissa yhteistyössä 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
2. Euroopan valvontaviranomainen voi, 
jos se on kohtuullisin perustein varma 
siitä, että tämän artiklan 3 ja 4 kohdan 
ehdot täyttyvät, väliaikaisesti kieltää tai 
rajoittaa sijoitustuotteiden tai 
rahoitusvälineiden markkinointia, jakelua 
tai myyntiä Euroopan unionissa 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen 
N:o 1095/2010 9 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.
Kieltoa tai rajoitusta voidaan soveltaa 
tietyissä olosuhteissa, tai siitä voidaan 
myöntää poikkeuksia, jotka Euroopan 
valvontaviranomaiset vahvistavat.
3. Euroopan valvontaviranomainen tekee 
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päätöksen 2 kohdan nojalla vain, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) ehdotettu toimi vaarantaa merkittävästi 
sijoittajansuojan tai 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa;
b) unionin lainsäädännön mukaisilla 
sääntelyvaatimuksilla, joita sovelletaan 
kyseiseen sijoitustuotteeseen, 
rahoitusvälineeseen tai finanssialan 
toimintaan, ei puututa riittävästi tähän 
uhkaan;
c) toimivaltainen viranomainen tai 
toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä uhan 
torjumiseksi tai toteutetut toimenpiteet 
eivät ole riittäviä uhan torjumiseksi.
Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen edellytysten täyttyessä 
valvontaviranomainen voi asettaa 
2 kohdassa tarkoitetun kiellon tai 
rajoituksen. 
4. Toteuttaessaan toimenpiteitä tämän 
artiklan mukaisesti valvontaviranomainen 
ottaa huomioon sen, missä määrin 
toimella
a) ei vaikuteta haitallisesti 
finanssimarkkinoiden tehokkuuteen tai 
sijoittajiin kohtuuttomassa määrin 
suhteessa toimesta saataviin etuihin; sekä
b) ei luoda riskiä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäytöstä.
Jos toimivaltainen viranomainen tai 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
toteuttaneet toimenpiteen 13 b artiklan 
mukaisesti, valvontaviranomainen voi 
toteuttaa minkä tahansa 2 kohdassa 
tarkoitetuista toimenpiteistä antamatta 
13 c artiklassa säädettyä lausuntoa.
5. Ennen päätöksen tekemistä tämän 
artiklan mukaisesti toteutettavista toimista 
valvontaviranomainen ilmoittaa 
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toimivaltaisille viranomaisille toimesta, 
jota se ehdottaa.
6. Ennen 2 kohdan mukaisen päätöksen 
tekemistä valvontaviranomainen ilmoittaa 
aikomuksestaan kieltää sijoitustuote tai 
rahoitusväline tai rajoittaa sitä, ellei 
sijoitustuotteen tai rahoitusvälineen 
ominaisuuksiin tehdä tiettyjä muutoksia 
määrätyn ajan kuluessa.
7. Viranomainen julkaisee 
verkkosivuillaan ilmoituksen kaikista 
tämän artiklan mukaisesti toteutettavia 
toimia koskevista päätöksistään. 
Ilmoituksessa on annettava 
yksityiskohtaiset tiedot kiellosta tai 
rajoituksesta sekä määritettävä, minkä 
ajan kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta 
toimenpiteet tulevat voimaan. Kieltoa tai 
rajoitusta sovelletaan vain toimenpiteiden 
voimaantulon jälkeen toteutettuihin 
toimiin.
8. Asiasta vastaava valvontaviranomainen 
tarkastelee sopivin väliajoin ja vähintään 
joka kolmas kuukausi 2 kohdan 
mukaisesti asetettua kieltoa tai rajoitusta. 
Jos kiellon tai rajoituksen voimassaoloa ei 
jatketa tämän kolmen kuukauden 
ajanjakson jälkeen, se raukeaa.
9. Toimenpide, jonka 
valvontaviranomainen on toteuttanut 
tämän artiklan mukaisesti, on etusijalla 
suhteessa mahdolliseen aiempaan 
toimenpiteeseen, jonka toimivaltainen 
viranomainen on toteuttanut.
10. Komissio hyväksyy 23 artiklan 
mukaisesti delegoituja säännöksiä, joissa 
täsmennetään perusteet ja seikat, jotka 
valvontaviranomainen ottaa huomioon 
määrittäessään, milloin sijoittajansuojan 
tai finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen sekä koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa kohdistuu 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja uhkia. 
Delegoitujen säädösten avulla 
varmistetaan, että valvontaviranomainen 



PE504.398v01-00 116/178 AM\926906FI.doc

FI

pystyy tarvittaessa suorittamaan 
varotoimenpiteitä ja ettei sen tarvitse 
odottaa, kunnes sijoitustuotetta tai 
rahoitusvälinettä markkinoidaan, jaetaan 
tai myydään, taikka odottaa sitä, että 
samantyyppinen toiminta tai käytäntö on 
käytössä ennen kuin se ryhtyy toimiin.

13 b artikla
Toimivaltaisten viranomaisten toteuttamat 

tuotteita koskevat interventiot
1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
seurattava sijoitustuotteita tai 
rahoitustuotteita, joita markkinoidaan, 
jaellaan tai myydään niiden jäsenvaltiossa 
tai niiden jäsenvaltiosta käsin, ja ne voivat 
tutkia uusia sijoitustuotteita tai 
rahoitusvälineitä ennen niiden 
markkinointia, jakelua tai myymistä 
kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisestä 
jäsenvaltiosta käsin.
2. Toimivaltainen viranomainen voi 
asettaa kiellon tai rajoituksen seuraaville 
jäsenvaltiossa tai jäsenvaltiosta käsin:
a) sijoitustuotteiden tai rahoitusvälineiden 
markkinointi, jakelu tai myynti;
b) finanssitoiminnan tai -käytännön 
tyyppi.
3. Toimivaltainen viranomainen voi 
toteuttaa 2 kohdassa tarkoitetun toimen, 
jos se on kohtuullisin perustein varma 
siitä, että
a) sijoitustuote, rahoitusväline taikka 
finanssialan toiminta tai alan käytäntö 
aiheuttaa merkittäviä sijoittajansuojaa 
koskevia ongelmia tai aiheuttaa vakavan 
uhan finanssimarkkinoiden 
moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle 
tai koko finanssijärjestelmän taikka sen 
osan vakaudelle yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, muun muassa 
sijoitustuotteeseen tai rahoitusvälineeseen 
liittyvän markkinoinnin, jakelun, 
palkkioiden tai kannustimien vuoksi;
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b) johdannaistuote vaikuttaa haitallisesti 
kyseisten markkinoiden 
hinnanmuodostusmekanismiin;
c) unionin oikeuden mukaiset nykyiset 
sääntelyvaatimukset, joita sovelletaan 
kyseiseen sijoitustuotteeseen, 
rahoitusvälineeseen tai 
finanssitoimintaan, eivät ole riittäviä 
a kohdassa tarkoitettujen riskien 
poistamiseksi eikä ongelmaa voida 
ratkaista paremmin parantamalla 
nykyisten vaatimusten valvontaa tai 
niiden täytäntöönpanon valvontaa;
d) toimi on oikeassa suhteessa havaittujen 
riskien luonteeseen, asianomaisten 
sijoittajien tai markkinaosapuolten 
kehittyneisyyteen sekä vaikutuksiin, joita 
toimella saattaa olla sijoittajiin ja 
markkinaosapuoliin, jotka saattavat pitää 
hallussaan tai käyttää rahoitusvälinettä 
taikka saada hyötyä siitä tai 
finanssitoiminnasta;
e) kyseinen viranomainen on kuullut 
asianmukaisesti muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia viranomaisia, joihin 
toimella voi olla merkittävä vaikutus; sekä
f) toimella ei ole syrjivää vaikutusta 
muusta jäsenvaltiosta käsin tarjottuihin 
palveluihin tai toimintoihin.
Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen edellytysten täyttyessä 
toimivaltainen viranomainen voi asettaa 
kiellon tai rajoituksen ennen 
sijoitustuotteen tai rahoitusvälineen 
markkinointia, jakelua tai myyntiä 
asiakkaille jäsenvaltiossa tai 
jäsenvaltiosta käsin.
Kieltoa tai rajoitusta voidaan soveltaa 
tietyissä olosuhteissa, tai siitä voi olla 
poikkeuksia, jotka toimivaltainen 
viranomainen vahvistaa.
4. Ennen 2 kohdan mukaisen kiellon tai 
rajoituksen asettamista toimivaltainen 
viranomainen ilmoittaa aikomuksestaan 
kieltää sijoitustuote tai rahoitusväline tai 
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rajoittaa sitä, ellei sijoitustuotteen tai 
rahoitusvälineen ominaisuuksiin tehdä 
tiettyjä muutoksia määrätyn ajan 
kuluessa.
5. Toimivaltainen viranomainen ei saa 
asettaa kieltoa tai rajoitusta tämän 
artiklan mukaisesti, jollei se ole 
toimittanut kaikille muille asianomaisille 
toimivaltaisille viranomaisille ja 
valvontaviranomaisille vähintään 
kuukautta ennen toimenpiteen 
toteuttamista seuraavia yksityiskohtaisia 
tietoja kirjallisesti tai muussa 
viranomaisten keskenään sopimassa 
muodossa:
a) rahoitusväline taikka finanssitoiminta 
tai -käytäntö, johon ehdotettu toimi liittyy;
b) ehdotetun kiellon tai rajoituksen 
täsmällinen luonne ja ajankohta, jona se 
on tarkoitus saattaa voimaan; sekä
c) näyttö, jonka perusteella viranomainen 
on tehnyt päätöksensä ja josta se on 
saanut varmuuden siitä, että kukin 
3 kohdan mukaisista edellytyksistä täyttyy.
6. Toimivaltainen viranomainen voi 
toteuttaa tämän artiklan mukaisia 
tilapäisiä toimia, joiden kesto on enintään 
kolme kuukautta, jos 3 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun kuulemiseen 
tarvittava aika ja 5 kohdassa tarkoitettu 
kuukauden viive voisivat aiheuttaa 
peruuttamatonta vahinkoa kuluttajille. 
Tässä tapauksessa toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä ilmoitettava 
toteutetuista toimista muille 
viranomaisille ja valvontaviranomaisille.
7. Toimivaltaisen viranomaisen on 
julkaistava verkkosivuillaan ilmoitus 
kaikista päätöksistä asettaa 2 kohdassa 
tarkoitettu kielto tai rajoitus. 
Ilmoituksessa on annettava 
yksityiskohtaiset tiedot kiellosta tai 
rajoituksesta, siitä, kuinka pitkän ajan 
kuluttua tiedotteen julkaisemisesta 
toimenpiteet tulevat voimaan, sekä 
näytöstä, josta viranomainen on saanut 
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varmuuden siitä, että 1 kohdan mukaiset 
edellytykset täyttyvät. Kieltoa tai rajoitusta 
sovelletaan vain toimenpiteisiin, jotka on 
toteutettu tiedonannon julkaisemisen 
jälkeen.
8. Toimivaltaisen viranomaisen on 
peruutettava kielto tai rajoitus, jos 
3 kohdassa säädetyt edellytykset eivät 
enää täyty.
9. Komissio hyväksyy 23 artiklan 
mukaisesti delegoituja säännöksiä, joissa 
täsmennetään perusteet ja seikat, jotka 
toimivaltainen viranomainen ottaa 
huomioon määrittäessään, milloin 
sijoittajansuojan tai 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen sekä koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa kohdistuu 3 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja uhkia.

13 c artikla
Euroopan valvontaviranomaisten 

koordinointitehtävät
1. Kukin valvontaviranomainen helpottaa 
ja koordinoi toimenpiteitä, joita 
toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 
13 b artiklan mukaisesti. Kukin 
valvontaviranomainen varmistaa 
erityisesti, että toimivaltaisen 
viranomainen toteuttama toimenpide on 
perusteltu ja oikeasuhteinen ja että 
toimivaltaiset viranomaiset noudattavat 
tarvittaessa johdonmukaista 
lähestymistapaa.
2. Saatuaan 13 b artiklan mukaisesti 
ilmoituksen toimesta, joka on määrättävä 
kyseisen artiklan mukaisesti, 
valvontaviranomainen antaa lausunnon 
siitä, pitääkö se kieltoa tai rajoitusta 
perusteltuna ja oikeasuhteisena. Jos 
valvontaviranomainen katsoo, että riskin 
poistaminen edellyttää muiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
toimenpidettä, se ilmoittaa lausunnossa 
myös tästä. Lausunto julkaistaan 
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valvontaviranomaisen verkkosivustolla.
3. Jos toimivaltainen viranomainen 
ehdottaa sellaisen toimenpiteen 
toteuttamista tai toteuttaa sellaisen 
toimenpiteen, joka on ristiriidassa 
2 kohdassa tarkoitetun 
valvontaviranomaisen lausunnon kanssa, 
tai kieltäytyy toteuttamasta toimenpidettä 
ja toimii siten valvontaviranomaisen 
lausunnon vastaisesti, sen on julkistettava 
välittömästi verkkosivuillaan tiedote, jossa 
annetaan kattava selvitys sen toimintaan 
johtaneista syistä.

Or. en

Perustelu

HUOM.: Tarkistus on mietintöluonnoksen tarkistus 44 hieman muutettuna. Uuden 
13 a artiklan 3 kohdasta ja uuden 13 b artiklan 3 kohdasta on erityisesti poistettu ilmaus 
"varotoimenpiteenä".

Tarkistus 575
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
II a jakso – 13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

II a luku
VÄHITTÄISMARKKINOILLE 

TARKOITETTUJEN 
SIJOITUSTUOTTEIDEN 

SIJOITUSPOLITIIKKAA KOSKEVAT 
VELVOITTEET

13 a artikla
Hyväksyttävät omaisuuserät

1. Tämän asetuksen 4 artiklan mukaisten 
sijoitustuotteiden varoja saa sijoittaa 
ainoastaan yhteen tai useampaan 
seuraavista kohteista:
a) direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 
1 kohdan n alakohdassa tarkoitetut 
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siirtokelpoiset arvopaperit, pois luettuna 
rahoitusvälineet, joiden vakuutena on 
muita omaisuuseriä tai joiden arvo 
riippuu muiden omaisuuserien 
kehityksestä; nämä omaisuuserät voivat 
olla muita kuin direktiivin 85/611/ETY 
19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja;
b) direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 
1 kohdan o alakohdassa tarkoitetut 
rahamarkkinavälineet;
c) direktiivin 2009/65/EY 50 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut vähän 
aikaisemmin liikkeeseen lasketut 
siirtokelpoiset arvopaperit;
d) yhteissijoitusyritysten osuudet tai 
muiden yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavien yritysten osuudet, jotka on 
luokiteltu hyväksyttäviksi omaisuuseriksi 
direktiivin 2009/65/EY 50 artiklan 
1 kohdan e alakohdan mukaisesti;
e) direktiivin 2009/65/EY 50 artiklan 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut 
luottolaitostalletukset;
f) rahoitusjohdannaiset, mukaan lukien 
vastaavat käteisellä selvitettävät 
rahoitusvälineet, joilla käydään kauppaa 
direktiivin 2009/65/EY 50 artiklan 
1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuilla säännellyillä markkinoilla, 
tai rahoitusjohdannaiset, joilla käydään 
kauppaa pörssilistan ulkopuolella (OTC), 
edellyttäen että:
i) johdannaisen kohde-etuus muodostuu 
tässä kohdassa tarkoitetuista välineistä ja 
rahoitusindekseistä, joiden kohde-
etuutena olevien erin on oltava 
hyväksyttäviä omaisuuseriä, korkoja, 
valuuttakursseja ja valuuttoja; ja
ii) johdannaisinstrumentin tyyppi on 
13 c artiklan mukaisesti hyväksyttävä; ja
iii) vakioimattomien 
johdannaissopimusten kaupoissa 
vastapuolet ovat laitoksia, joiden 
toiminnan vakautta valvotaan ja jotka 
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kuuluvat tuotteen kehittäjän 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiin luokkiin; ja
iv) vakioimattomien 
johdannaissopimusten arvo määritetään 
luotettavasti ja varmistettavasti päivittäin, 
ja ne voidaan milloin tahansa myydä, 
muuttaa rahaksi tai kattaa vastakkaisella 
toimella niiden käypään arvoon.
2. Yksityissijoittajille myytyjen 
sijoitustuotteiden varoja ei kuitenkaan 
saa:
a) sijoittaa välittömästi tai välillisesti 
maataloushyödykkeiden johdannaisiin;
b) altistaa siirtokelpoisten 
arvopapereiden, rahamarkkinavälineiden 
tai muiden 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen hyväksyttävien 
rahoitusvälineiden myynnille ilman 
katetta.
3. Jos rahoitusindeksit voidaan replikoida 
rahaston tai osuuksiin kytkeytyvän 
vakuutuksen sijoituspolitiikassa tai jos 
niitä voidaan käyttää 
johdannaisinstrumenttien kohde-etuutena 
ja ne kytkeytyvät sijoitustuotteisiin, 
rahoitusindeksien on täytettävä seuraavat, 
sijoitustuotteen kehittäjän 
kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksymät vaatimukset:  
a) indeksin koostumus on tarpeeksi 
hajautettu; 
b) indeksi kuvaa riittävän tarkasti niitä 
markkinoita, joihin se viittaa; ja
c) indeksi julkistetaan asianmukaisella 
tavalla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella rajataan, että yksityissijoittajille myytyjen paketoitujen sijoitustuotteiden 
varoja voidaan sijoittaa vain hyväksyttäviin omaisuuseriin, joita koskeva luettelo rinnastuu 
yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 50 artiklassa oleviin hyväksyttäviin omaisuuseriin. 
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Tarkistuksella varmistetaan myös, että näitä rajoituksia ei voida kiertää välillisen 
altistumisen avulla.

Tarkistus 576
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
II a jakso – 13 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 b artikla
Riskienhallinta

1. Sijoitustuotteen kehittäjän on 
sovellettava riskienhallintamenettelyjä, 
joiden avulla se voi milloin tahansa 
seurata ja arvioida sijoitustuotteen 
riskiprofiilia.
Sijoitustuotteen kehittäjän on sovellettava 
menettelyjä, joilla voidaan arvioida 
tarkasti ja riippumattomasti 
vakioimattomien johdannaissopimusten 
arvo.
Sijoitustuotteen kehittäjän on ilmoitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille säännöllisesti 
johdannaisinstrumenttien tyypit, niiden 
riskit, määrälliset rajat sekä 
johdannaiskaupan riskien arviointiin 
käytetyt menetelmät kunkin tuotteen 
osalta.
2. Sijoitustuotteen kehittäjän on 
varmistettava, että 
johdannaisinstrumentteihin liittyvä 
sijoitustuotteen kokonaisriski ei ylitä 
sijoitustuotteen kokonaisarvoa.
Riskin laskennassa otetaan huomioon 
kohde-etuutena olevien omaisuuserien 
nykyarvo, vastapuoliriski, markkinoiden 
tuleva kehitys ja positioiden rahaksi 
muuttamiseen käytettävissä oleva aika.
Kun siirtokelpoisiin arvopapereihin tai 
rahamarkkinavälineisiin sisältyy 



PE504.398v01-00 124/178 AM\926906FI.doc

FI

johdannainen, johdannainen on otettava 
huomioon tämän artiklan vaatimuksia 
noudatettaessa.
3. Sijoitustuotteen absoluuttinen 
markkinariski saa olla 
myyntiajankohtana enintään 
20 prosenttia sen nimellisarvosta.
Markkinariskiä koskevissa laskelmissa 
olisi sovellettava seuraavia parametreja:
a) 99 prosentin yksisuuntainen 
luottamustaso;
b) yhtä kuukautta vastaava pitoaika 
(20 pankkipäivää); ja
c) vähintään kolme vuotta 
(750 pankkipäivää) kattava riskitekijöiden 
(aiemman kehityksen) tarkastelujakso, 
jollei lyhyempi tarkastelujakso ole 
perusteltu hintojen vaihtelun voimistuessa 
merkittävästi (esimerkiksi äärimmäisten 
markkinaolosuhteiden vuoksi).
4. Euroopan pankkiviranomainen (EPV), 
Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen (EVLEV) ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
(EAMV) laativat sääntelystandardeja, 
joissa määritetään
a) yksityissijoittajille myytyjen 
sijoitustuotteiden riskienhallintaa ja 
kokonaisriskilaskelmia koskevat ohjeet;
b) rahoitusindeksejä koskevat ohjeet.
Euroopan valvontaviranomaiset 
toimittavat kyseiset teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa, 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–
14 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 10–14 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Yksityissijoittajille myytyjen sijoitustuotteiden kokonaisriskiä olisi rajattava, jotta tuotteen 
vipuvaikutusta kyetään rajoittamaan ja samalla kyetään varmistamaan, että riskitaso on 
asianmukainen.

Tarkistus 577
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
II a jakso – 13 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 c artikla
Johdannaisten käyttö

1. Seuraavanlaiset 
johdannaisinstrumentit, mukaan lukien 
vastaavat käteisellä selvitettävät 
rahoitusvälineet, joilla käydään kauppaa
direktiivin 2009/65/EY 50 artiklan 
1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuilla säännellyillä markkinoilla, 
tai rahoitusjohdannaiset, joilla käydään 
kauppaa pörssilistan ulkopuolella, 
voidaan hyväksyä käytettäviksi 
yksityissijoittajille myytyinä 
sijoitustuotteina: 
a) tavalliset swap-sopimukset, tavalliset 
termiinisopimukset ja futuurisopimukset;
b) tavalliset optiot;
c) yksinkertaiset rajahintaoptiot ja 
binäärioptiot, edellyttäen että
i) kunkin binäärioption, mukaan lukien 
binäärioptiot, jotka on sisällytetty muihin 
johdannaisinstrumentteihin tai replikoitu 
tavallisissa instrumenteissa, joiden 
digitaalinen tuotto vaikuttaisi 
negatiivisesti sijoitustuotteen tuottoon, 
nimellismäärä on alle 10 prosenttia 
sijoitustuotteen nimellismäärästä; ja
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ii) kaikkien binäärioptioiden, mukaan 
lukien binäärioptiot, jotka on sisällytetty 
muihin johdannaisinstrumentteihin tai 
replikoitu tavallisissa instrumenteissa, 
joiden digitaalinen tuotto vaikuttaisi 
negatiivisesti sijoitustuotteen tuottoon, 
yhteenlaskettu nimellismäärä on alle 
20 prosenttia sijoitustuotteen 
nimellismäärästä; ja
iii) rajahintaan liittyvä kohde-etuus on 
sama kuin option kohde-etuus;
d) keskiarvohintaoptiot;
e) arvopäivään tulevaisuudessa perustuvat 
optiot ja optiot, joiden maksuaika on 
tavanomaista pidempi.

Or. en

Perustelu

Ehdotetut rajoitukset ovat yhdenmukaisia yhteissijoitusyritysten rahastoja koskevien EAMV:n 
suuntaviivojen kanssa. Johdannaisten käyttö olisi rajattava yksinkertaisiin 
johdannaisinstrumentteihin, jotta sijoitustuotteiden paketoinnista ei tulisi liian 
monimutkaista.

Tarkistus 578
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
II a jakso – 13 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 d artikla
Tuottoa koskevat määräykset

1. Sijoitustuotteen tuottoon ei saa
a) sisällyttää eräitä mekanismeja, 
tapahtumia tai omaisuuserien luokkia, 
jotka saattavat johtaa virheelliseen 
tulkintaan;
b) liittää ehtoja, jotka koskevat muille 
kuin ammattimaisille sijoittajille 
epätyypillisiä tapahtumia, kuten 
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rahoituslaitoksen lakisääteisen pääoman 
tasoa; 
c) sisällyttää paketointiin piirteitä, jotka 
hyödyntävät sijoittajan erheellisiä 
käyttäytymismalleja.
2. Euroopan pankkiviranomainen (EPV), 
Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen (EVLEV) ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
(EAMV) kehittävät yhdessä tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisten ehtojen 
lisäohjeistusta koskevia suuntaviivoja.

Or. en

Perustelu

On tärkeätä varmistaa, että yksityissijoittajille ei myydä sijoituksia, joiden riski-
hyötyprofiilissa on useita monimutkaisia mekanismeja, jotka saattavat johtaa 
väärinymmärrykseen, eikä sijoituksia, joiden paketoinnissa on haitallisia ominaisuuksia. 
Muutoin on olemassa merkittävä harhaanjohtavan myynnin riski.

Tarkistus 579
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sijoitustuotteen kehittäjän on otettava 
käyttöön asianmukaiset menettelyt ja 
järjestelyt, joilla varmistetaan, että 
yksityissijoittajat, jotka ovat tehneet 
avaintietoasiakirjaan liittyvän valituksen, 
saavat perustellun vastauksen ajoissa ja 
asianmukaisesti.

Sijoitustuotteen kehittäjän ja 
sijoitustuotetta myyvän henkilön on 
otettava käyttöön asianmukaiset menettelyt 
ja järjestelyt, joilla varmistetaan, että 
yksityissijoittajat, jotka ovat tehneet 
avaintietoasiakirjaan tai sen liitteeseen 
liittyvän valituksen, saavat perustellun 
vastauksen ajoissa ja asianmukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 580
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sijoitustuotteen kehittäjän on otettava 
käyttöön asianmukaiset menettelyt ja 
järjestelyt, joilla varmistetaan, että 
yksityissijoittajat, jotka ovat tehneet 
avaintietoasiakirjaan liittyvän valituksen, 
saavat perustellun vastauksen ajoissa ja 
asianmukaisesti.

Sijoitustuotteen kehittäjän ja 
sijoitustuotetta myyvän henkilön on 
otettava käyttöön asianmukaiset menettelyt 
ja järjestelyt, joilla varmistetaan, että:

i) yksityissijoittajat voivat tehokkaasti 
esittää valituksen sijoitustuotteen 
kehittäjästä;
ii) yksityissijoittajat, jotka ovat tehneet 
avaintietoasiakirjaan liittyvän valituksen, 
saavat perustellun vastauksen ajoissa ja 
asianmukaisesti; sekä
iii) tehokkaat muutoksenhakumenettelyt 
ovat yksityissijoittajien käytettävissä myös 
rajat ylittävissä riitatapauksissa, erityisesti 
kun sijoitustuotteen kehittäjä sijaitsee 
toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa 
maassa.

Or. en

Tarkistus 581
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sijoitustuotteen kehittäjän on otettava 
käyttöön asianmukaiset menettelyt ja 
järjestelyt, joilla varmistetaan, että 
yksityissijoittajat, jotka ovat tehneet 
avaintietoasiakirjaan liittyvän valituksen, 

Sijoitustuotteen kehittäjän ja jakelijan on 
otettava käyttöön asianmukaiset menettelyt 
ja rutiinitoimet, joilla varmistetaan, että:
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saavat perustellun vastauksen ajoissa ja 
asianmukaisesti.

1. yksityissijoittajat voivat tehokkaasti 
esittää valituksen sijoitustuotteen 
kehittäjästä ja hakea siten muutosta;
2. yksityissijoittajat, jotka ovat tehneet 
avaintietoasiakirjaan liittyvän valituksen, 
saavat perustellun vastauksen ajoissa ja 
asianmukaisesti; sekä
3. tehokkaat muutoksenhakumenettelyt 
ovat yksityissijoittajien käytettävissä myös 
rajat ylittävissä riitatapauksissa;
erityisesti kun sijoitustuotteen kehittäjä 
sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa tai 
kolmannessa maassa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Euroopan keskuspankin ehdotukseen. Koska yksityissijoittajat ovat 
yhteydessä pikemminkin jakelijoihin kuin kehittäjiin, olisi myös jakelijoiden sallittava 
asiakkaille muutoksenhakumenettelyn käynnistäminen. Muutoksenhakumenettelyjen olisi 
oltava tehokkaita myös rajat ylittävissä riitatapauksissa, erityisesti kun sijoitustuotteen 
kehittäjä sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa.

Tarkistus 582
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sijoitustuotteen kehittäjän on otettava 
käyttöön asianmukaiset menettelyt ja 
järjestelyt, joilla varmistetaan, että 
yksityissijoittajat, jotka ovat tehneet 
avaintietoasiakirjaan liittyvän valituksen, 
saavat perustellun vastauksen ajoissa ja 
asianmukaisesti.

Sijoitustuotteen kehittäjän ja jakelijan on 
otettava käyttöön asianmukaiset menettelyt 
ja järjestelyt, joilla varmistetaan, että: 
i) yksityissijoittajat voivat tehokkaasti 
esittää valituksen sijoitustuotteen 
kehittäjästä ja käynnistää siten 
muutoksenhakumenettelyn; 
ii) yksityissijoittajat, jotka ovat tehneet 
avaintietoasiakirjaan liittyvän valituksen, 
saavat perustellun vastauksen ajoissa ja 
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asianmukaisesti; ja iii) tehokkaat 
muutoksenhakumenettelyt ovat 
yksityissijoittajien käytettävissä myös rajat 
ylittävissä riitatapauksissa, erityisesti kun 
sijoitustuotteen kehittäjä sijaitsee toisessa 
jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa.

Or. en

Perustelu

Koska sijoitustuotteiden jakelijat ovat suoraan yhteydessä yksityissijoittajiin, heidän olisi 
myös varmistettava, että yksityissijoittajalla on tehokas keino esittää kehittäjästä valitus 
avaintietokirjan vuoksi ja käynnistää muutoksenhakumenettely. Muutoksenhakumenettelyjen 
olisi oltava tehokkaita myös rajat ylittävissä riitatapauksissa, erityisesti kun sijoitustuotteen 
kehittäjä sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa.

Tarkistus 583
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sijoitustuotteen kehittäjän on otettava 
käyttöön asianmukaiset menettelyt ja 
järjestelyt, joilla varmistetaan, että 
yksityissijoittajat, jotka ovat tehneet 
avaintietoasiakirjaan liittyvän valituksen, 
saavat perustellun vastauksen ajoissa ja 
asianmukaisesti.

Sijoitustuotteen kehittäjän on otettava 
käyttöön asianmukaiset menettelyt ja 
järjestelyt, joilla varmistetaan, että 
yksityissijoittajat, jotka ovat tehneet 
avaintietoasiakirjaan liittyvän valituksen, 
saavat vaihtoehtoista riidanratkaisua 
koskevan direktiivin mukaisesti 
perustellun vastauksen ajoissa ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarpeen toistaa työtä, jota on jo tehty vaihtoehtoisten riidanratkaisumekanismien 
yhteydessä.

Tarkistus 584
Syed Kamall
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla Poistetaan.
1. Jos yksityissijoittaja käynnistää 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyn 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
sijoitustuotteiden kehittäjää tai 
sijoitustuotteita myyvää henkilöä vastaan 
tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja 
oikeuksia ja velvoitteita koskevan riidan 
vuoksi, sijoitustuotteen kehittäjän tai 
sijoitustuotteita myyvän henkilön on 
osallistuttava kyseiseen menettelyyn, 
edellyttäen että se täyttää seuraavat 
vaatimukset:
a) menettely ei johda sitoviin päätöksiin;
b) vanhentumisaika kanteen nostamiseksi 
tuomioistuimessa keskeytyy 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
keston ajaksi;
c) vaateen vanhentumisaika keskeytyy 
menettelyn keston ajaksi;
d) menettely on veloitukseton tai 
kohtuuhintainen kansallisessa 
lainsäädännössä täsmennetyllä tavalla;
e) osapuolilla on pääsy menettelyyn 
muutenkin kuin sähköisin keinoin;
f) väliaikaiset toimenpiteet ovat 
mahdollisia poikkeuksellisissa 
tapauksissa, joissa tilanteen kiireellisyys 
niin edellyttää.
2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle tahot, joilla on toimivalta 
käsitellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
menettelyjä, viimeistään [lisätään tarkka 
päivämäärä: 6 kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta / 
soveltamisen alkamisesta]. Niiden on 
myös ilmoitettava komissiolle viipymättä 
näitä tahoja koskevista mahdollisista 



PE504.398v01-00 132/178 AM\926906FI.doc

FI

myöhemmistä muutoksista.
3. Tahojen, joilla on toimivalta käsitellä 
1 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä, on 
tehtävä yhteistyötä toistensa kanssa tämän 
asetuksen soveltamisen yhteydessä 
ilmenevien rajat ylittävien riitojen 
ratkaisemisessa.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva kysymys on tärkeä, mutta sitä olisi 
johdonmukaisuuden vuoksi käsiteltävä vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevassa direktiivissä 
eikä tässä asetuksessa.

Tarkistus 585
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yksityissijoittaja käynnistää 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyn 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
sijoitustuotteiden kehittäjää tai 
sijoitustuotteita myyvää henkilöä vastaan 
tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja 
oikeuksia ja velvoitteita koskevan riidan 
vuoksi, sijoitustuotteen kehittäjän tai 
sijoitustuotteita myyvän henkilön on 
osallistuttava kyseiseen menettelyyn, 
edellyttäen että se täyttää seuraavat 
vaatimukset:

Poistetaan.

a) menettely ei johda sitoviin päätöksiin;
b) vanhentumisaika kanteen nostamiseksi 
tuomioistuimessa keskeytyy 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
keston ajaksi;
c) vaateen vanhentumisaika keskeytyy 
menettelyn keston ajaksi;
d) menettely on veloitukseton tai 
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kohtuuhintainen kansallisessa 
lainsäädännössä täsmennetyllä tavalla;
e) osapuolilla on pääsy menettelyyn 
muutenkin kuin sähköisin keinoin;
f) väliaikaiset toimenpiteet ovat 
mahdollisia poikkeuksellisissa 
tapauksissa, joissa tilanteen kiireellisyys 
niin edellyttää.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden riidanratkaisulainsäädännöt poikkeavat toisistaan melko paljon, ja on liki 
mahdotonta yhdenmukaistaa ne ja luoda yhteisiä määräyksiä. Kansallisten säännösten erojen 
vuoksi on mahdotonta antaa EU:n tasolla yhteisiä määräyksiä vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta. Kysymys olisi jätettävä kansallisella tasolla ratkaistavaksi.

Tarkistus 586
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yksityissijoittaja käynnistää 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyn 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
sijoitustuotteiden kehittäjää tai 
sijoitustuotteita myyvää henkilöä vastaan 
tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja 
oikeuksia ja velvoitteita koskevan riidan 
vuoksi, sijoitustuotteen kehittäjän tai 
sijoitustuotteita myyvän henkilön on 
osallistuttava kyseiseen menettelyyn, 
edellyttäen että se täyttää seuraavat 
vaatimukset:

1. Jos yksityissijoittaja käynnistää 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyn 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
sijoitustuotteiden kehittäjää tai 
sijoitustuotteita myyvää henkilöä vastaan 
tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja 
oikeuksia ja velvoitteita koskevan riidan 
vuoksi, sijoitustuotteen kehittäjä tai 
sijoitustuotteita myyvä henkilö voi 
osallistua tai hänen on osallistuttava 
kyseiseen menettelyyn vaihtoehtoista 
riidanratkaisumenettelyä koskevan 
direktiivin […] sääntöjen mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 587
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yksityissijoittaja käynnistää 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyn 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
sijoitustuotteiden kehittäjää tai 
sijoitustuotteita myyvää henkilöä vastaan 
tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja 
oikeuksia ja velvoitteita koskevan riidan 
vuoksi, sijoitustuotteen kehittäjän tai 
sijoitustuotteita myyvän henkilön on 
osallistuttava kyseiseen menettelyyn, 
edellyttäen että se täyttää seuraavat 
vaatimukset:

1. Jäsenvaltioiden on vaihtoehtoista 
riidanratkaisua koskevan direktiivin ... ja 
verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevan 
asetuksen N:o ... mukaisesti 
varmistettava, että jos yksityissijoittaja 
käynnistää kansallisessa lainsäädännössä 
säädetyn vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden kehittäjää 
tai vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 
paketoituja sijoitustuotteita myyvää 
henkilöä vastaan tämän asetuksen 
mukaisesti vahvistettuja oikeuksia ja 
velvoitteita koskevan riidan vuoksi, 
vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen kehittäjän tai 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 
paketoituja sijoitustuotteita myyvän 
henkilön on osallistuttava kyseiseen 
menettelyyn, edellyttäen että se täyttää 
seuraavat vaatimukset:

Or. en

Perustelu

Kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
säännöksiä vaihtoehtoisesta riidanratkaisuista olisi sovellettava sitovasti tähän direktiiviin.

Tarkistus 588
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos yksityissijoittaja käynnistää 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyn 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
sijoitustuotteiden kehittäjää tai 
sijoitustuotteita myyvää henkilöä vastaan 
tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja 
oikeuksia ja velvoitteita koskevan riidan 
vuoksi, sijoitustuotteen kehittäjän tai 
sijoitustuotteita myyvän henkilön on 
osallistuttava kyseiseen menettelyyn, 
edellyttäen että se täyttää seuraavat 
vaatimukset:

1. Jäsenvaltioiden on kuluttajariitojen 
vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan 
direktiivin [2011/0373(COD] ja 
kuluttajariitojen verkkovälitteistä 
riidanratkaisua koskevan asetuksen 
[2011/0374(COD)] mukaisesti 
varmistettava, että jos yksityissijoittaja 
käynnistää kansallisessa lainsäädännössä 
säädetyn vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn sijoitustuotteiden 
kehittäjää tai sijoitustuotteita myyvää 
henkilöä vastaan tämän asetuksen 
mukaisesti vahvistettuja oikeuksia ja 
velvoitteita koskevan riidan vuoksi, 
sijoitustuotteen kehittäjän tai 
sijoitustuotteita myyvän henkilön on 
osallistuttava kyseiseen menettelyyn.

Or. en

Perustelu

Vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita koskeva asetus ei saisi olla 
ristiriidassa piakkoin voimaan tulevien vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan direktiivin ja 
asetuksen kanssa. Siksi tässä viitataan viimeksi mainittuihin ja jäljempänä esitetyt 
vaatimukset poistetaan sekaannusten välttämiseksi.

Tarkistus 589
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yksityissijoittaja käynnistää 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyn 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
sijoitustuotteiden kehittäjää tai 
sijoitustuotteita myyvää henkilöä vastaan 
tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja 
oikeuksia ja velvoitteita koskevan riidan 
vuoksi, sijoitustuotteen kehittäjän tai 

1. Jos yksityissijoittaja käynnistää 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyn 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
sijoitustuotteiden kehittäjää tai 
sijoitustuotteita myyvää henkilöä vastaan 
tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja 
oikeuksia ja velvoitteita koskevan riidan 
vuoksi, sijoitustuotteen kehittäjä tai 
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sijoitustuotteita myyvän henkilön on 
osallistuttava kyseiseen menettelyyn, 
edellyttäen että se täyttää seuraavat 
vaatimukset:

sijoitustuotteita myyvä henkilö voi 
osallistua kyseiseen menettelyyn, 
edellyttäen että se täyttää seuraavat 
vaatimukset:

Or. en

Tarkistus 590
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yksityissijoittaja käynnistää 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyn 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
sijoitustuotteiden kehittäjää tai 
sijoitustuotteita myyvää henkilöä vastaan 
tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja 
oikeuksia ja velvoitteita koskevan riidan 
vuoksi, sijoitustuotteen kehittäjän tai 
sijoitustuotteita myyvän henkilön on 
osallistuttava kyseiseen menettelyyn, 
edellyttäen että se täyttää seuraavat 
vaatimukset:

1. Jos yksityissijoittaja käynnistää 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyn 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
sijoitustuotteiden kehittäjää tai 
sijoitustuotteita myyvää henkilöä vastaan 
tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja 
oikeuksia ja velvoitteita koskevan riidan 
vuoksi, sijoitustuotteen kehittäjän tai 
sijoitustuotteita myyvän henkilön on 
osallistuttava kyseiseen menettelyyn.

Or. en

Perustelu

Koska EU:n vaihtoehtoisten riidanratkaisujärjestelmien vaatimukset vahvistetaan asiaa 
koskevassa direktiivissä, jonka yhteydessä päästiin äskettäin sopimukseen vähimmäistason 
yhdenmukaistamisesta, tässä asetuksessa ei pitäisi vahvistaa erilaisia perusteita.
Vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevassa direktiivissä jätetään esimerkiksi jäsenvaltioiden 
päätettäväksi, ovatko mekanismin päätökset sitovia. Olisi epäjohdonmukaista vahvistaa tässä 
asetuksessa järjestelmille erilaisia vaatimuksia.

Tarkistus 591
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) menettely ei johda sitoviin päätöksiin; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 592
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menettely ei johda sitoviin päätöksiin; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 593
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menettely ei johda sitoviin päätöksiin; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 594
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menettely ei johda sitoviin päätöksiin; Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa ja Norjassa (ETA) päätökset sitovat itse alaa 
mutta eivät kuluttajia. Ehdotuksen tämän artiklan a alakohta heikentäisi näissä maissa 
vakiintuneita kuluttajien oikeuksia. Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton ehdotukseen.

Tarkistus 595
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menettely ei johda sitoviin päätöksiin; a) menettely johtaa päätöksiin, jotka voivat 
nimenomaisesta pyynnöstä olla sitovia 
vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen kehittäjän ja 
yksityisasiakkaan kannalta;

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen riidanratkaisun etuna on, että se tarjoaa tuotteen kehittäjälle ja 
yksityisasiakkaalle aikaa ja kustannuksia säästävän järjestelmän riitojen ratkaisemiseen. 
Samalla kevennetään tavanomaisen oikeuslaitoksen rasitusta. Siten osapuolten olisi voitava 
halutessaan päättää näin.

Tarkistus 596
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vanhentumisaika kanteen nostamiseksi 
tuomioistuimessa keskeytyy 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
keston ajaksi;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 597
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vanhentumisaika kanteen nostamiseksi 
tuomioistuimessa keskeytyy 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
keston ajaksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 598
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vanhentumisaika kanteen nostamiseksi 
tuomioistuimessa keskeytyy 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
keston ajaksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 599
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaateen vanhentumisaika keskeytyy 
menettelyn keston ajaksi;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 600
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaateen vanhentumisaika keskeytyy 
menettelyn keston ajaksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 601
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaateen vanhentumisaika keskeytyy 
menettelyn keston ajaksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 602
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) menettely on veloitukseton tai 
kohtuuhintainen kansallisessa 
lainsäädännössä täsmennetyllä tavalla;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 603
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) menettely on veloitukseton tai 
kohtuuhintainen kansallisessa 
lainsäädännössä täsmennetyllä tavalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 604
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) menettely on veloitukseton tai 
kohtuuhintainen kansallisessa 
lainsäädännössä täsmennetyllä tavalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 605
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osapuolilla on pääsy menettelyyn 
muutenkin kuin sähköisin keinoin;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 606
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osapuolilla on pääsy menettelyyn 
muutenkin kuin sähköisin keinoin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 607
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osapuolilla on pääsy menettelyyn 
muutenkin kuin sähköisin keinoin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 608
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) väliaikaiset toimenpiteet ovat 
mahdollisia poikkeuksellisissa 
tapauksissa, joissa tilanteen kiireellisyys 
niin edellyttää.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 609
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) väliaikaiset toimenpiteet ovat 
mahdollisia poikkeuksellisissa 
tapauksissa, joissa tilanteen kiireellisyys 
niin edellyttää.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 610
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) väliaikaiset toimenpiteet ovat 
mahdollisia poikkeuksellisissa 
tapauksissa, joissa tilanteen kiireellisyys 
niin edellyttää.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 611
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle tahot, joilla on toimivalta 
käsitellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
menettelyjä, viimeistään [lisätään tarkka 
päivämäärä: 6 kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta / 

Poistetaan.
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soveltamisen alkamisesta]. Niiden on 
myös ilmoitettava komissiolle viipymättä 
näitä tahoja koskevista mahdollisista 
myöhemmistä muutoksista.

Or. en

Tarkistus 612
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttäessään 19 artiklan mukaisia 
valtuuksiaan toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä sen varmistamiseksi, että 
hallinnolliset toimenpiteet ja 
seuraamukset johtavat tuloksiin, joita 
tällä asetuksella toivotaan saavutettavan, 
ja koordinoitava toimintansa, jotta 
vältetään mahdolliset kaksinkertaiset ja 
päällekkäiset toimet sovellettaessa 
hallinnollisia toimenpiteitä ja 
seuraamuksia rajat ylittävissä 
tapauksissa.

2. Toimivaltaisilla viranomaisilla on 
oltava kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti kaikki valvontavaltuudet, 
mukaan lukien tutkintavaltuudet, jotka 
ovat tarpeen tämän asetuksen mukaisten 
tehtävien hoitamiseksi.

Or. en

Perustelu

On tärkeää täsmentää, millaiset valtuudet toimivaltaisilla viranomaisilla on, ja mukauttaa 
tämän kohdan sanamuotoa rahoitusmarkkinadirektiivi II:een. 

Tarkistus 613
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Käyttäessään 19 artiklan mukaisia 
valtuuksiaan toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä sen varmistamiseksi, että 
hallinnolliset toimenpiteet ja 
seuraamukset johtavat tuloksiin, joita 
tällä asetuksella toivotaan saavutettavan, 
ja koordinoitava toimintansa, jotta 
vältetään mahdolliset kaksinkertaiset ja 
päällekkäiset toimet sovellettaessa 
hallinnollisia toimenpiteitä ja 
seuraamuksia rajat ylittävissä 
tapauksissa.

Or. en

Tarkistus 614
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tahojen, joilla on toimivalta käsitellä 
1 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä, on 
tehtävä yhteistyötä toistensa kanssa tämän 
asetuksen soveltamisen yhteydessä 
ilmenevien rajat ylittävien riitojen 
ratkaisemisessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 615
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovelletaan seuraaviin 
säännösten rikkomisiin:

1. Tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin tämän 
asetuksen rikkomisiin.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarpeen esittää luetteloa asetuksen mahdollisista rikkomisista.

Tarkistus 616
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovelletaan seuraaviin 
säännösten rikkomisiin:

1. Tätä artiklaa sovelletaan muun muassa 
seuraaviin säännösten rikkomisiin:

Or. en

Tarkistus 617
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovelletaan seuraaviin 
säännösten rikkomisiin:

1. Tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin tämän 
asetuksen rikkomisiin.

Or. en

Tarkistus 618
Syed Kamall
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) avaintietoasiakirja ei ole 6 artiklan 1–
3 kohdan ja 7 artiklan mukainen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 619
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) avaintietoasiakirja ei ole 6 artiklan 1–
3 kohdan ja 7 artiklan mukainen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 620
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) avaintietoasiakirja ei sisällä 8 artiklan 
1 ja 2 kohdan mukaisia tietoja tai sen 
esitystapa ei ole 8 artiklan 4 kohdan 
mukainen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 621
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) avaintietoasiakirja ei sisällä 8 artiklan 
1 ja 2 kohdan mukaisia tietoja tai sen 
esitystapa ei ole 8 artiklan 4 kohdan 
mukainen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 622
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) markkinointiviestintä sisältää 
sijoitustuotteeseen liittyviä tietoja, jotka 
ovat ristiriidassa avaintietoasiakirjassa 
olevien tietojen kanssa, ja rikkoo siten 
9 artiklaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 623
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) markkinointiviestintä sisältää 
sijoitustuotteeseen liittyviä tietoja, jotka 
ovat ristiriidassa avaintietoasiakirjassa 
olevien tietojen kanssa, ja rikkoo siten 
9 artiklaa;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 624
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) avaintietoasiakirjaa ei tarkastella 
uudelleen eikä tarkisteta 10 artiklan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 625
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) avaintietoasiakirjaa ei tarkastella 
uudelleen eikä tarkisteta 10 artiklan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 626
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) avaintietoasiakirjaa ei ole toimitettu 
hyvissä ajoin 12 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 627
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) avaintietoasiakirjaa ei ole toimitettu 
hyvissä ajoin 12 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 628
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) avaintietoasiakirjaa ei ole toimitettu 
veloituksetta 13 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 629
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) avaintietoasiakirjaa ei ole toimitettu 
veloituksetta 13 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 630
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sijoitustuotteen markkinoinnin kieltävä 
määräys;

a) vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen markkinoinnin 
kieltävä määräys;

Or. en

Tarkistus 631
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sijoitustuotteen markkinoinnin 
keskeyttävä määräys;

b) vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen markkinoinnin 
keskeyttävä määräys;

Or. en

Tarkistus 632
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) varoitus, joka julkistetaan ja jossa 
yksilöidään rikkomisesta vastuussa oleva 
henkilö ja rikkomisen luonne;

c) varoitus, joka julkistetaan ja jossa 
yksilöidään rikkomisesta vastuussa oleva 
oikeushenkilö ja rikkomisen luonne;

Or. en
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Tarkistus 633
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) avaintietoasiakirjan uuden toisinnon 
julkaisemista koskeva määräys.

d) määräys, jolla kielletään toimittamasta 
avaintietoasiakirjaa, joka ei täytä 6, 7, 8 ja 
10 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia; 

Or. en

Tarkistus 634
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) taloudelliset seuraamukset.

Or. en

Tarkistus 635
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) maksuseuraamukset.

Or. en

Tarkistus 636
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) maksuseuraamukset.

Or. en

Tarkistus 637
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) maksuseuraamukset.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi mahdollistettava toimivaltaisille viranomaisille maksuseuraamusten
asettaminen.

Tarkistus 638
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) jos kyseessä on oikeushenkilö, 
hallinnolliset maksuseuraamukset, joiden 
määrä on enintään 10 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön edeltävän tilikauden 
vuotuisesta liikevaihdosta; jos kyseinen 
oikeushenkilö on emoyrityksen tytäryritys, 
vuotuisena kokonaisliikevaihtona on 
perimmäisen emoyrityksen konsolidoidun 
tilinpäätöksen mukainen vuotuinen 
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kokonaisliikevaihto edellisenä tilikautena;

Or. en

Tarkistus 639
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) kun on kyse luonnollisesta 
henkilöstä, enintään 5 000 000 euron 
suuruiset hallinnolliset 
maksuseuraamukset tai niissä 
jäsenvaltioissa, joissa euro ei ole 
virallinen valuutta, vastaava arvo 
kansallisena valuuttana tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä.

Or. en

Perustelu

Suositelluilla tarkistuksilla varmistettaisiin, että hallinnolliset maksuseuraamukset ovat tässä 
samat kuin muissa unionin lainsäädäntöehdotuksissa, erityisesti 
rahoitusmarkkinadirektiiviehdotuksessa (MiFID) ja yhteissijoitusyritysdirektiivissä 
(UCITS V).

Tarkistus 640
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
määränneet yhden tai useampia 
hallinnollisia toimenpiteitä tai 
seuraamuksia 2 kohdan mukaisesti, 
kyseisillä viranomaisilla on valtuudet 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
määränneet yhden tai useampia 
hallinnollisia toimenpiteitä tai 
seuraamuksia 2 kohdan mukaisesti, 
kyseisillä viranomaisilla on valtuudet 
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tiedottaa asiasta suoraan tai vaatia 
sijoitustuotteen kehittäjää tai 
sijoitustuotetta myyvää henkilöä
tiedottamaan asiasta suoraan 
asianomaiselle yksityissijoittajalle niin, että 
sijoittajille esitetään tiedot hallinnollisesta 
toimenpiteestä tai seuraamuksesta sekä 
siitä, missä sijoittajat voivat tehdä 
valituksia tai esittää korvausvaateita.

tiedottaa asiasta suoraan tai vaatia 
vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen kehittäjää tai 
vähittäismarkkinoille tarkoitetusta 
paketoidusta sijoitustuotteesta neuvoja 
antavaa henkilöä tai vähittäismarkkinoille 
tarkoitettua paketoitua sijoitustuotetta 
myyvää henkilöä tiedottamaan asiasta
suoraan asianomaiselle yksityissijoittajalle 
niin, että sijoittajille esitetään tiedot 
hallinnollisesta toimenpiteestä tai 
seuraamuksesta sekä siitä, missä sijoittajat 
voivat tehdä valituksia tai esittää 
korvausvaateita.

Or. en

Tarkistus 641
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
sovellettava 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja hallinnollisia toimenpiteitä ja 
seuraamuksia ottaen huomioon kaikki 
merkitykselliset olosuhteet, mukaan lukien

Toimivaltaisten viranomaisten on 
sovellettava 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja hallinnollisia toimenpiteitä ja 
seuraamuksia ottaen huomioon kaikki 
merkitykselliset olosuhteet, mukaan lukien 
tarvittaessa

Or. en

Tarkistus 642
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vastuussa olevan henkilön vastuun aste; b) vastuussa olevan oikeushenkilön
vastuun aste;
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Or. en

Tarkistus 643
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vastuussa olevan henkilön vastuun aste; b) vastuussa olevan luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön vastuun aste;

Or. en

Tarkistus 644
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) säännösten rikkomisesta vastuussa 
olevan henkilön yhteistyöhalukkuus;

d) säännösten rikkomisesta vastuussa 
olevan oikeushenkilön
yhteistyöhalukkuus;

Or. en

Tarkistus 645
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) säännösten rikkomisesta vastuussa 
olevan henkilön yhteistyöhalukkuus;

d) säännösten rikkomisesta vastuussa 
olevan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön yhteistyöhalukkuus;

Or. en
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Tarkistus 646
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) vastuussa olevan henkilön aikaisemmin 
mahdollisesti tekemät säännösten 
rikkomiset.

e) vastuussa olevan oikeushenkilön
aikaisemmin mahdollisesti tekemät 
säännösten rikkomiset.

Or. en

Tarkistus 647
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) vastuussa olevan henkilön aikaisemmin 
mahdollisesti tekemät säännösten 
rikkomiset.

e) vastuussa olevan luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön aikaisemmin 
mahdollisesti tekemät säännösten 
rikkomiset.

Or. en

Tarkistus 648
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kaikki toimenpiteet, joita vastuussa 
oleva henkilö on toteuttanut estääkseen 
rikkomisen toistumisen tulevaisuudessa;

Or. en
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Tarkistus 649
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) muut asian kannalta merkitykselliset 
seikat.

Or. en

Tarkistus 650
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) mahdolliset korvaukset, joita 
vastuussa oleva henkilö tarjoaa 
yksityissijoittajille rikkomisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 651
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava EPV:lle, 
EVLEV:lle ja EAMV:lle kerran vuodessa 
yhteen kootut tiedot kaikista 18 artiklan ja 
19 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
määrätyistä hallinnollisista toimenpiteistä 
ja seuraamuksista.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
toimivaltaiselle Euroopan 
valvontaviranomaiselle (EPV:lle, 
EVLEV:lle tai EAMV:lle) kerran vuodessa 
yhteen kootut tiedot kaikista 18 artiklan ja 
19 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista 
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ja muista toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi annettava tuotetta koskevat kussakin tapauksessa toimivaltaiselle 
Euroopan valvontaviranomaiselle.

Tarkistus 652
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava EPV:lle, 
EVLEV:lle ja EAMV:lle kerran vuodessa 
yhteen kootut tiedot kaikista 18 artiklan ja 
19 artiklan 2 kohdan mukaisesti
määrätyistä hallinnollisista toimenpiteistä 
ja seuraamuksista.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava EPV:lle, EVLEV:lle ja 
EAMV:lle kerran vuodessa yhteen kootut 
tiedot kaikista 18 artiklan ja 19 artiklan 
2 kohdan mukaisesti määrätyistä 
hallinnollisista toimenpiteistä ja 
seuraamuksista.

Or. en

Tarkistus 653
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
rikkomisista määrättävät seuraamukset ja 
toimenpiteet on julkistettava ilman 
tarpeetonta viivytystä mukaan lukien 
vähintään tiedot tämän asetuksen 
rikkomistavasta ja rikkomisesta vastuussa 
olevien henkilöllisyydestä, jollei 
julkistaminen vaaranna vakavasti 
finanssimarkkinoita.

Edellä 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
rikkomisista määrättävät seuraamukset ja 
toimenpiteet on julkistettava ilman 
tarpeetonta viivytystä mukaan lukien 
vähintään tiedot tämän asetuksen 
rikkomistavasta ja rikkomisesta vastuussa 
olevien henkilöllisyydestä. Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat poistaa seuraamusten 
kohteeksi joutuneen henkilöllisyyttä 
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koskevat tiedot verkkosivustoltaan, kun 
vähintään viisi vuotta on kulunut. 

Or. en

Tarkistus 654
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta 
vahinkoa osapuolille, toimivaltaisten 
viranomaisten on julkistettava 
seuraamukset tai toimenpiteet ilman 
nimiä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 655
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta 
vahinkoa osapuolille, toimivaltaisten 
viranomaisten on julkistettava
seuraamukset tai toimenpiteet ilman nimiä.

Jos julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta 
vahinkoa osapuolille tai vaarantaisi 
käynnissä olevat tutkinnat, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pidättyä 
julkistamisesta tai viivyttää sitä taikka 
julkistaa seuraamukset tai toimenpiteet 
ilman nimiä. Toimivaltaisilla 
viranomaisilla on edelleen velvollisuus 
tiedottaa hallinnollisista toimenpiteistä ja 
seuraamuksista luottamuksellisesti 
EPV:lle, EVLEV:lle ja EAMV:lle.

Or. en
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Tarkistus 656
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

1. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
teknisiä standardeja tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

Or. en

Perustelu

Kolmen Euroopan tason valvontaviranomaisen olisi laadittava yhteisiä teknisiä 
sääntelystandardeja sen sijaan, että komissiolle annettaisiin valta antaa delegoituja 
säädöksiä. Näin huolehditaan joustavuudesta ja mahdollistetaan alan ja 
valvontaviranomaisten ripeä reagointi markkinoilla ilmenevään kehitykseen.

Tarkistus 657
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 8 artiklan 5 kohdassa, 
10 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle [neljäksi 
vuodeksi] tämän asetuksen voimaantulosta. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

2. Siirretään 8 artiklan 5 kohdassa, 
10 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettu valta antaa teknisiä 
standardeja komissiolle [neljäksi 
vuodeksi] tämän asetuksen voimaantulosta. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Or. en

Perustelu

Kolmen Euroopan tason valvontaviranomaisen olisi laadittava yhteisiä teknisiä 
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sääntelystandardeja sen sijaan, että komissiolle annettaisiin valta antaa delegoituja 
säädöksiä. Näin huolehditaan joustavuudesta ja mahdollistetaan alan ja 
valvontaviranomaisten ripeä reagointi markkinoilla ilmenevään kehitykseen.

Tarkistus 658
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 8 artiklan 5 kohdassa, 
10 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle [neljäksi
vuodeksi] tämän asetuksen voimaantulosta. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

2. Siirretään 8 artiklan 5 kohdassa, 
10 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 
4 kohdassa, 13 a artiklan 10 kohdassa ja 
13 b artiklan 9 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
[kahdeksi vuodeksi] tämän asetuksen 
voimaantulosta. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. en

Perustelu

Komission vallan antaa delegoituja säädöksiä olisi oltava kestoltaan yhdenmukainen 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen sijoitustuotteiden soveltamista koskevan 
raportointijakson kanssa. Asetuksen soveltamisesta ei voi laatia kattavaa ja paikkansapitävää 
selvitystä, jos delegoituja säädöksiä ei ole.

Tarkistus 659
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 
5 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 
5 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 
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12 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

12 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
aiemmin hyväksyttyjen teknisten 
standardien voimassaoloon.

Or. en

Perustelu

Kolmen Euroopan tason valvontaviranomaisen olisi laadittava yhteisiä teknisiä 
sääntelystandardeja sen sijaan, että komissiolle annettaisiin valta antaa delegoituja 
säädöksiä. Näin huolehditaan joustavuudesta ja mahdollistetaan alan ja 
valvontaviranomaisten ripeä reagointi markkinoilla ilmenevään kehitykseen.

Tarkistus 660
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

4. Heti kun komissio on hyväksynyt 
teknisen standardin, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Kolmen Euroopan tason valvontaviranomaisen olisi laadittava yhteisiä teknisiä 
sääntelystandardeja sen sijaan, että komissiolle annettaisiin valta antaa delegoituja 
säädöksiä. Näin huolehditaan joustavuudesta ja mahdollistetaan alan ja 
valvontaviranomaisten ripeä reagointi markkinoilla ilmenevään kehitykseen.
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Tarkistus 661
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 8 artiklan 5 kohdan, 
10 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan 
4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan [kahdella kuukaudella].

5. Edellä olevan 8 artiklan 5 kohdan, 
10 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan 
4 kohdan nojalla hyväksytty tekninen 
standardi tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan [kahdella kuukaudella].

Or. en

Perustelu

Kolmen Euroopan tason valvontaviranomaisen olisi laadittava yhteisiä teknisiä 
sääntelystandardeja sen sijaan, että komissiolle annettaisiin valta antaa delegoituja 
säädöksiä. Näin huolehditaan joustavuudesta ja mahdollistetaan alan ja 
valvontaviranomaisten ripeä reagointi markkinoilla ilmenevään kehitykseen.

Tarkistus 662
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 8 artiklan 5 kohdan, 
10 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan 
4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden

5. Edellä olevan 8 artiklan 5 kohdan, 
10 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan 
4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen
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kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan [kahdella kuukaudella].

kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan [kolmella kuukaudella]. 

Or. en

Tarkistus 663
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 8 artiklan 5 kohdan, 
10 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan 
4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan [kahdella kuukaudella].

5. Edellä olevan 8 artiklan 5 kohdan, 
10 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan 
4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan [kolmella kuukaudella]. 

Jos delegoitu säädös toimitetaan juuri 
ennen lomaa tai loman aikana, 
määräajan katsotaan käynnistyvän lomaa 
seuraavasta ensimmäisestä 
täysistunnosta. Määräaika voidaan 
kaikissa tapauksissa, mukaan lukien jo 
jatketun määräajan tapauksessa, pidentää 
kattamaan kolme kokonaista täysistuntoa. 
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan Euroopan parlamentin asianmukainen rooli 
delegoitujen säädösten hyväksymisprosessissa.

Tarkistus 664
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun komissio hyväksyy teknisen 
sääntelystandardin luonnoksen 
muutoksitta, parlamentin ja neuvoston on 
[käsiteltävien kysymysten 
monimutkaisuuden ja määrän vuoksi] 
ilmoitettava vastustuksesta kahden 
kuukauden kuluessa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta EAMV-asetuksen muiden 
säännösten soveltamista. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa voidaan jatkaa kerran vielä 
yhdellä kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 665
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla
Muut teknisten sääntelystandardien 

luonnoksia koskevat säännökset
1. Sen estämättä, mitä teknisten 
sääntelystandardien luonnoksen 
komissiolle toimittamista koskevasta 
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määräajasta säädetään, on sovittava 
vaiheittaisesta toimittamisesta siten, että 
tekstit tai tekstiryhmät on toimitettava 12, 
18 ja 24 kuukautta etukäteen.
2. Komissio ei hyväksy teknisiä 
sääntelystandardeja niin, että parlamentin 
tarkasteluaika, jatkoaika mukaan lukien, 
lomakauden vuoksi lyhenee alle 
2 kuukauteen.
3. Euroopan valvontaviranomaiset voivat 
kuulla parlamenttia teknisten 
sääntelystandardien laatimisen eri 
vaiheissa, etenkin jos esille nousee tämän 
asetuksen soveltamisalaa koskevia 
huolenaiheita.
4. Jos asiasta vastaava parlamentin 
valiokunta on äänestyksessä hylännyt 
tekniset sääntelystandardit, ja seuraavan 
täysistunnon alkuun on aikaa alle kaksi 
viikkoa, parlamentilla on oikeus jatkaa 
määräaikaa seuraavan täysistunnon 
jälkeiseen täysistuntoon.
5. Jos tekninen sääntelystandardi 
hylätään ja avoimet kysymykset ovat 
luonteeltaan rajattuja, komissio voi 
hyväksyä, että tarkistetut luonnokset 
toimitetaan nopeutetussa aikataulussa.
6. Komissio varmistaa, että kaikkiin 
parlamentin valvontaryhmän 
tiedusteluihin, jotka esittää virallisesti 
asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja, vastataan asianmukaisesti 
ennen asetusluonnoksen hyväksymistä.

Or. en

Tarkistus 666
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 
1 kohdassa ja 27 artiklassa tarkoitetut 
rahastoyhtiöt ja sijoitusyhtiöt sekä 
mainitun direktiivin 1 artiklan 2 kohdan 
määritelmän mukaisten 
yhteissijoitusyritysten osuuksia myyvät 
henkilöt vapautetaan tämän asetuksen 
mukaisten velvoitteiden soveltamisesta 
[EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 5 vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta] saakka.

Direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 
1 kohdassa ja 27 artiklassa tarkoitetut 
rahastoyhtiöt ja sijoitusyhtiöt sekä 
mainitun direktiivin 1 artiklan 2 kohdan 
määritelmän mukaisten 
yhteissijoitusyritysten osuuksia myyvät 
henkilöt vapautetaan tämän asetuksen 
mukaisten velvoitteiden soveltamisesta 
siihen saakka, että direktiivin 2009/65/EY 
lukua IX tai tätä asetusta on tarkistettu, 
sen mukaan, kumpaa niistä tarkistetaan 
aikaisemmin.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua 
vapautusta sovelletaan myös 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, sellaisina kuin ne ovat 
määritettyinä direktiivin 2011/61/EU 
4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, ja 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen, 
sellaisina kuin ne ovat määritettyinä 
kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa, osuuksia myyviin 
henkilöihin, edellyttäen että direktiivin 
2009/65/EY 78 artiklan mukainen 
sijoittajille annettavat avaintiedot 
sisältävä asiakirja on kansallisen 
lainsäädännön nojalla pakollinen. 

Or. en

Tarkistus 667
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Nykyiset tuotteet, jotka on kehitetty 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa, 
eivät [EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on yhden vuoden tämän 
asetuksen voimaantulosta] saakka kuulu 



AM\926906FI.doc 169/178 PE504.398v01-00

FI

tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden 
piiriin.

Or. de

Tarkistus 668
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
vapautusta on sovellettava 
yksityissijoittajille tarjottujen muiden kuin 
yhteissijoitusyritysten rahastojen 
rahastoyhtiöihin ja sijoitusyhtiöihin, kun 
kyseiset rahastot ovat kansallisen 
lainsäädännön nojalla velvoitettuja 
soveltamaan direktiivin 2009/65/EY 78–
81 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun jäsenvaltio soveltaa 
yksityissijoittajille tarjottuja muiden kuin 
yhteissijoitusyritysten rahastoja koskevan 
avaintietoasiakirjan esitysmuotoon ja 
sisältöön säännöksiä sellaisina kuin ne 
ovat vahvistettuina direktiivin 2009/65/EY 
78–81 artiklassa, 1 kohdassa tarkoitettua 
poikkeusta on sovellettava 
rahastoyhtiöihin, sijoitusyhtiöihin ja 
henkilöihin, jotka myyvät tällaisten 
rahastojen osuuksia yksityissijoittajille tai 
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antavat näille neuvoja tällaisista 
osuuksista.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa siirtymäkautta myös sellaisiin muiden kuin 
yhteissijoitusyritysten rahastoihin, joihin sovelletaan nykyisin kansallisella tasolla 
neljännessä yhteissijoitusyritysdirektiivissä olevia sijoittajan avaintietoja koskevia 
vaatimuksia. Tällä edistettäisiin sijoitustuotteiden yhdenvertaisia lähtökohtia.

Tarkistus 670
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut 
rahastoyhtiöt ja sijoitusyhtiöt sekä saman 
direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
osuuksia myyvät henkilöt vapautetaan 
tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden 
soveltamisesta ... [EUVL: pyydetään 
lisäämään päivämäärä, joka on 5 vuotta 
tämän direktiivin voimaantulosta] saakka, 
edellyttäen että ne toimittavat sijoittajalle 
annettavat avaintiedot direktiivin 
2009/65/EY 78 artiklan tai asiaan liittyvän 
kansallisen lainsäädännön säännösten 
nojalla.

Or. en

Perustelu

Monet jäsenvaltiot ovat laajentaneet yhteissijoitusyrityksiä sitovien asiakkaalle annettavien 
avaintietojen normien soveltamista muihin avoimiin yksityisiin sijoitusrahastoihin, joiden 
toimintaa säännellään kansallisella tasolla. Näiden rahastojen olisi voitava myös hyötyä 
määräaikaisesta poikkeuksesta, koska tällaisten rahastojen sijoittajille on tiedotettu uudesta 
asiakirjasta vasta nyt ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on jo pitänyt vastata 
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asiakkaille annettavien avaintietojen toimittamiskustannuksista samalla tapaa kuin 
yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden.

Tarkistus 671
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
asetusta neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelun on 
sisällettävä yleinen tutkimus tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys. Direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen 
yhteissijoitusyritysten osalta 
uudelleentarkastelussa on arvioitava, 
pitääkö tämän asetuksen 24 artiklan 
mukaisia siirtymäjärjestelyjä pidentää, vai 
– mahdollisten tarkistusten yksilöimisen 
jälkeen – voitaisiinko direktiivin 
2009/65/EY säännökset sijoittajalle 
annettavista avaintiedoista korvata tämän 
asetuksen mukaisella 
avaintietoasiakirjalla tai katsoa sitä 
vastaavaksi. Uudelleentarkastelussa on 
myös käsiteltävä mahdollisuutta tämän 
asetuksen soveltamisalan laajentamisesta 
muihin rahoitustuotteisiin.

1. Tämän asetuksen tultua voimaan 
komissio tarkastelee uudelleen 
rahoituspalveluja koskevaa unionin 
lainsäädäntöä arvioiden seuraavia 
seikkoja: i) standardoitujen 
avaintietoasiakirjojen käyttöön ottaminen 
tässä asetuksessa olevien määräysten 
mukaisesti myös sellaisia 
rahoitusvälineluokkia varten, jotka eivät 
kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, 
ja erityisesti direktiivin 2003/71/EY ja 
2009/138/EY mukaisia tuotteita varten, 
ii) rahoitustuotteiden myymistä koskevien 
yhdenmukaistettujen 
markkinakäytännevaatimusten käyttöön 
ottaminen ja iii) valtuuksien antaminen 
Euroopan valvontaviranomaisille ja 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille 
toteuttaa tiettyjä rahoitustuoteluokkia 
koskevia toimenpiteitä, mukaan lukien 
tuotteita koskevien kieltojen asettaminen 
sijoittajien suojelemiseksi ja 
rahoitusvakauden säilyttämiseksi, kun 
otetaan huomioon asiaa koskevat 
valtuudet, jotka annetaan OTC-
johdannaisista, keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä [EUVL: lisätään 
päivämäärä] annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o xx/xx.

Or. en
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Perustelu

Erilaisten sijoitustuotteiden kesken olisi varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset, jotta 
vältettäisiin sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö sellaisten sijoitustuotteiden 
kustannuksella, jotka eivät kuulu ehdotetun asetuksen soveltamisalaan, kuten yksinkertaiset 
rahoitusvälineet. Vastaavasti myös rahoitustuotteiden myymistä koskevat 
markkinakäytännevaatimukset olisi otettava käyttöön yhdenmukaistetusti. Euroopan 
valvontaviranomaisille ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava valtuudet 
toteuttaa erityisiä rahoitustuoteluokkia koskevia toimenpiteitä.

Tarkistus 672
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
asetusta neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelun on 
sisällettävä yleinen tutkimus tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys. Direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen 
yhteissijoitusyritysten osalta 
uudelleentarkastelussa on arvioitava, 
pitääkö tämän asetuksen 24 artiklan 
mukaisia siirtymäjärjestelyjä pidentää, vai 
– mahdollisten tarkistusten yksilöimisen 
jälkeen – voitaisiinko direktiivin 
2009/65/EY säännökset sijoittajalle 
annettavista avaintiedoista korvata tämän 
asetuksen mukaisella avaintietoasiakirjalla 
tai katsoa sitä vastaavaksi. 
Uudelleentarkastelussa on myös käsiteltävä 
mahdollisuutta tämän asetuksen 
soveltamisalan laajentamisesta muihin 
rahoitustuotteisiin.

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
asetusta neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelun on 
sisällettävä yleinen tutkimus tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys. Direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen 
yhteissijoitusyritysten osalta 
uudelleentarkastelussa on arvioitava, 
pitääkö tämän asetuksen 24 artiklan 
mukaisia siirtymäjärjestelyjä pidentää, vai 
– mahdollisten tarkistusten yksilöimisen 
jälkeen – voitaisiinko direktiivin 
2009/65/EY säännökset sijoittajalle 
annettavista avaintiedoista korvata tämän 
asetuksen mukaisella avaintietoasiakirjalla 
tai katsoa sitä vastaavaksi. Komission olisi 
lisäksi arvioitava direktiivin 2003/71/EY 
tarpeellisia muutoksia, jotta direktiivin 
2003/71/EY 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu avaintietojen tiivistelmä 
voidaan sisällyttää tässä artiklassa 
tarkoitettuun avaintietoasiakirjaan ja 
pyrkiä siten korvaamaan esitteen 
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tiivistelmä avaintietoasiakirjalla.
Uudelleentarkastelussa on lopuksi 
käsiteltävä myös mahdollisuutta tämän 
asetuksen soveltamisalan laajentamisesta 
muihin rahoitustuotteisiin.

Or. en

Tarkistus 673
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
asetusta neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelun on 
sisällettävä yleinen tutkimus tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys. Direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen 
yhteissijoitusyritysten osalta 
uudelleentarkastelussa on arvioitava, 
pitääkö tämän asetuksen 24 artiklan 
mukaisia siirtymäjärjestelyjä pidentää, vai 
– mahdollisten tarkistusten yksilöimisen 
jälkeen – voitaisiinko direktiivin 
2009/65/EY säännökset sijoittajalle 
annettavista avaintiedoista korvata tämän 
asetuksen mukaisella avaintietoasiakirjalla 
tai katsoa sitä vastaavaksi. 
Uudelleentarkastelussa on myös käsiteltävä 
mahdollisuutta tämän asetuksen
soveltamisalan laajentamisesta muihin 
rahoitustuotteisiin.

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
asetusta neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelun on 
sisällettävä yleinen tutkimus tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys. Direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen 
yhteissijoitusyritysten osalta 
uudelleentarkastelussa on arvioitava, 
pitääkö tämän asetuksen 24 artiklan 
mukaisia siirtymäjärjestelyjä pidentää, vai 
– mahdollisten tarkistusten yksilöimisen 
jälkeen – voitaisiinko direktiivin 
2009/65/EY säännökset sijoittajalle 
annettavista avaintiedoista korvata tämän 
asetuksen mukaisella avaintietoasiakirjalla 
tai katsoa sitä vastaavaksi. 
Uudelleentarkastelussa on myös käsiteltävä 
mahdollisuutta soveltamisalan 
laajentamisesta muihin yksityisasiakkaille 
tarjottuihin vähittäismarkkinoille 
tarkoitettuihin tuotteisiin.

Or. en
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Tarkistus 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
asetusta neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelun on 
sisällettävä yleinen tutkimus tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys. Direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen 
yhteissijoitusyritysten osalta 
uudelleentarkastelussa on arvioitava, 
pitääkö tämän asetuksen 24 artiklan 
mukaisia siirtymäjärjestelyjä pidentää, vai 
– mahdollisten tarkistusten yksilöimisen 
jälkeen – voitaisiinko direktiivin 
2009/65/EY säännökset sijoittajalle 
annettavista avaintiedoista korvata tämän 
asetuksen mukaisella avaintietoasiakirjalla 
tai katsoa sitä vastaavaksi. 
Uudelleentarkastelussa on myös käsiteltävä 
mahdollisuutta tämän asetuksen 
soveltamisalan laajentamisesta muihin 
rahoitustuotteisiin.

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
asetusta neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelun on 
sisällettävä yleinen tutkimus tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys. Direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen 
yhteissijoitusyritysten osalta 
uudelleentarkastelussa on arvioitava, 
pitääkö tämän asetuksen 24 artiklan 
mukaisia siirtymäjärjestelyjä pidentää, vai 
– mahdollisten tarkistusten yksilöimisen 
jälkeen – voitaisiinko direktiivin 
2009/65/EY säännökset sijoittajalle 
annettavista avaintiedoista korvata tämän 
asetuksen mukaisella avaintietoasiakirjalla 
tai katsoa sitä vastaavaksi. 
Uudelleentarkastelussa on myös käsiteltävä 
mahdollisuutta tämän asetuksen 
soveltamisalan laajentamisesta muihin 
rahoitustuotteisiin mukaan lukien 
direktiivissä 2003/71/EY tarkoitettuihin 
tuotteisiin ja kaikkiin muihin sijoitus- ja 
säästötuotteisiin.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen uudelleentarkastelulausekkeen olisi katettava myös muiden yksityisten 
rahoitustuotteiden tarkistaminen, mukaan lukien paketoimattomat sijoitukset ja kaikki muut 
erilaisten säästötuotteiden muodot.
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Tarkistus 675
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
asetusta neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelun on 
sisällettävä yleinen tutkimus tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys. Direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen 
yhteissijoitusyritysten osalta 
uudelleentarkastelussa on arvioitava, 
pitääkö tämän asetuksen 24 artiklan 
mukaisia siirtymäjärjestelyjä pidentää, vai 
– mahdollisten tarkistusten yksilöimisen 
jälkeen – voitaisiinko direktiivin 
2009/65/EY säännökset sijoittajalle 
annettavista avaintiedoista korvata tämän 
asetuksen mukaisella avaintietoasiakirjalla 
tai katsoa sitä vastaavaksi. 
Uudelleentarkastelussa on myös käsiteltävä 
mahdollisuutta tämän asetuksen 
soveltamisalan laajentamisesta muihin 
rahoitustuotteisiin.

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
asetusta neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelun on 
sisällettävä yleinen tutkimus tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys. Direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen 
yhteissijoitusyritysten osalta 
uudelleentarkastelussa on arvioitava, 
pitääkö tämän asetuksen 24 artiklan 
mukaisia siirtymäjärjestelyjä pidentää, vai 
– mahdollisten tarkistusten yksilöimisen 
jälkeen – voitaisiinko direktiivin 
2009/65/EY säännökset sijoittajalle 
annettavista avaintiedoista korvata tämän 
asetuksen mukaisella avaintietoasiakirjalla 
tai katsoa sitä vastaavaksi. 
Uudelleentarkastelussa on myös käsiteltävä 
mahdollisuutta tämän asetuksen 
soveltamisalan laajentamisesta muihin 
unionissa tarjottaviin uusiin tai 
innovatiivisiin rahoitustuotteisiin.

Or. en

Tarkistus 676
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
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asetusta neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelun on 
sisällettävä yleinen tutkimus tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys. Direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen 
yhteissijoitusyritysten osalta 
uudelleentarkastelussa on arvioitava, 
pitääkö tämän asetuksen 24 artiklan 
mukaisia siirtymäjärjestelyjä pidentää, vai 
– mahdollisten tarkistusten yksilöimisen 
jälkeen – voitaisiinko direktiivin 
2009/65/EY säännökset sijoittajalle 
annettavista avaintiedoista korvata tämän 
asetuksen mukaisella avaintietoasiakirjalla 
tai katsoa sitä vastaavaksi. 
Uudelleentarkastelussa on myös käsiteltävä 
mahdollisuutta tämän asetuksen
soveltamisalan laajentamisesta muihin 
rahoitustuotteisiin.

asetusta neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelun on 
sisällettävä yleinen tutkimus tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys. Direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen 
yhteissijoitusyritysten osalta 
uudelleentarkastelussa on arvioitava, 
pitääkö tämän asetuksen 24 artiklan 
mukaisia siirtymäjärjestelyjä pidentää, vai 
– mahdollisten tarkistusten yksilöimisen 
jälkeen – voitaisiinko direktiivin 
2009/65/EY säännökset sijoittajalle 
annettavista avaintiedoista korvata tämän 
asetuksen mukaisella avaintietoasiakirjalla 
tai katsoa sitä vastaavaksi. 
Uudelleentarkastelussa on myös käsiteltävä 
mahdollisuutta soveltamisalan 
laajentamisesta muihin yksityisasiakkaille 
tarjottuihin tuotteisiin ja välineisiin.

Or. en

Tarkistus 677
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sijoitustuotteiden kehittäjät laativat 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen 
avaintietoasiakirjan voimassa olevien 
säännösten mukaisesti eivätkä siksi enää 
soveltuvin osin laadi direktiivin 
2003/71/EY 5 artiklassa tarkoitettua 
rahoitustuotteita koskevan esitteen 
tiivistelmää.

Or. en
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Tarkistus 678
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
asetusta neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelun on 
sisällettävä yleinen tutkimus tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys. Direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen 
yhteissijoitusyritysten osalta 
uudelleentarkastelussa on arvioitava, 
onko tämän asetuksen 24 artiklan 
mukaisia siirtymäjärjestelyjä 
pidennettävä, vai – mahdollisten 
tarkistusten yksilöimisen jälkeen –
voitaisiinko direktiivin 2009/65/EY 
säännökset sijoittajalle annettavista 
avaintiedoista korvata tämän asetuksen 
mukaisella avaintietoasiakirjalla tai 
katsoa sitä vastaavaksi. 
Uudelleentarkastelussa on myös 
käsiteltävä mahdollisuutta tämän 
asetuksen soveltamisalan laajentamisesta 
muihin rahoitustuotteisiin.

Or. en

Tarkistus 679
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan xx päivästä xxkuuta xxxx
[kahden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta].

Sitä sovelletaan [yhden vuoden kuluttua 
sen voimaantulosta].

Or. de

Tarkistus 680
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus on kaikilta osiltaan 
velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan 
velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Toimivaltaiset viranomaiset antavat 
tämän asetuksen 12 ensimmäisen 
soveltamiskuukauden aikana 
sijoitustuotteen kehittäjien toteuttaa 
tämän asetuksen noudattamiseen 
tarvittavat järjestelyt. 

Or. en


