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Muudatusettepanek 65
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Investeerimissooviga jaeinvestoritele 
pakutakse üha laiemat valikut eri liiki
investeerimistooteid. Paljud sellised tooted
on suunatud konkreetselt jaeinvestorite 
vajadusele, kuid tihti on need keerukad ja 
neist on raske aru saada. Praegu on 
investoritele selliste investeerimistoodete
kohta avaldatav teave kooskõlastamata 
ning tihti ei aita see jaeinvestoritel eri 
tooteid võrrelda ega toodete omadustest aru 
saada. Selle tagajärjel on jaeinvestorid tihti 
investeerinud toodetesse, millega seotud 
riske ja kulusid nad täielikult ei mõistnud, 
ning on seetõttu kandud ettenägematuid 
kahjusid.

(1) Investeerimissooviga jaeinvestoritele 
pakutakse üha laiemat valikut eri liiki
kombineeritud jaeinvesteerimistooteid. 
Sellised tooted võivad olla suunatud 
konkreetselt jaeinvestorite vajadusele, kuid 
tihti on need keerukad ja neist on raske aru 
saada. Praegu on investoritele selliste
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete
kohta avaldatav teave kooskõlastamata 
ning tihti ei aita see jaeinvestoritel eri 
tooteid võrrelda ega toodete omadustest aru 
saada ega aita suurendada investorite 
finantsteadmisi. Selle tagajärjel on 
jaeinvestorid tihti investeerinud toodetesse, 
millega seotud riske ja kulusid nad 
täielikult ei mõistnud, ning on seetõttu 
kandud ettenägematuid kahjusid.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Investeerimissooviga jaeinvestoritele 
pakutakse üha laiemat valikut eri liiki
investeerimistooteid. Paljud sellised tooted 
on suunatud konkreetselt jaeinvestorite 
vajadusele, kuid tihti on need keerukad ja 
neist on raske aru saada. Praegu on 
investoritele selliste investeerimistoodete 
kohta avaldatav teave kooskõlastamata 
ning tihti ei aita see jaeinvestoritel eri 

(1) Investeerimissooviga jaeinvestoritele 
pakutakse üha laiemat valikut eri liiki
kombineeritud jaeinvesteerimistooteid.
Paljud sellised tooted on suunatud 
konkreetselt jaeinvestorite vajadusele, kuid 
tihti on need keerukad ja neist on raske aru 
saada. Praegu on investoritele selliste 
investeerimistoodete kohta avaldatav teave 
kooskõlastamata ning tihti ei aita see 
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tooteid võrrelda ega toodete omadustest aru 
saada. Selle tagajärjel on jaeinvestorid tihti 
investeerinud toodetesse, millega seotud 
riske ja kulusid nad täielikult ei mõistnud, 
ning on seetõttu kandud ettenägematuid 
kahjusid.

jaeinvestoritel eri tooteid võrrelda ega 
toodete omadustest aru saada. Selle 
tagajärjel on jaeinvestorid tihti 
investeerinud toodetesse, millega seotud 
riske ja kulusid nad täielikult ei mõistnud, 
ning on seetõttu kandud ettenägematuid 
kahjusid.

Or. en

Selgitus

Põhiteabedokumendi määruse sõnastuse eesmärk on parandada kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete võrreldavust ja mõistetavust. Seetõttu peaks see määrus piirduma 
kombineeritud jaeinvesteerimistoodetega. Tarbijad võivad saada kasu põhiteabedokumendist 
või muudest, teistele tooteliikidele mõeldud põhiteabedokumendile sarnastest dokumentidest. 
Kuid see määrus on koostatud jaeinvestoritele suunatud kombineeritud investeerimistooteid 
silmas pidades ja määruse ulatuse muutmisel võib siin olla negatiivne mõju selle sisule, 
vastutuse süsteemile jne. See põhjendus kehtib kõigi sarnaste muudatuste kohta.

Muudatusettepanek 67
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kuna investeerimistoodete koostajad 
võivad investorile esitatava põhiteabe 
avalikustamise reeglitest 
kõrvalehiilimiseks kasutada eriotstarbelisi 
ettevõtteid ja valdusettevõtjaid, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada ka selliste 
ettevõtete aktsiatele või osakutele. 

Or. en

Selgitus

Et vältida seadusandlikke piiranguid, kasutavad mõned investeerimistoodete koostajad 
määrustest möödahiilimiseks üha enam eriotstarbeliste ettevõtete ja valdusettevõtjate aktsiaid 
või osakuid. On oluline tagada, et nimetatud ettevõtted ei pääseks kohustusest esitada 
jaeinvestoritele põhiteavet. Seetõttu tuleks selle määruse kohaldatavuse hindamisel eelkõige 
kasutada aluspositsioonide arvessevõtmise põhimõtet, et vältida möödahiilimisstrateegiaid ja 
seaduseauke. See muudatus põhineb Prantsuse reguleerivate asutuste ettepanekul.
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Muudatusettepanek 68
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Jaeinvestoritele pakutavate 
investeerimistoodete läbipaistvust 
käsitlevate sätete parandamine on oluline 
investorite kaitsmise meede ning eeldus 
selleks, et taastada jaeinvestorite usaldus 
finantsturu vastu. Esimesed sammud selles 
suunas on liidu tasandil astutud 
investoritele esitatava põhiteabe korra 
kehtestamisega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiviga 
2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse 
väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks 
loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate 
õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise 
kohta.

(2) Jaeinvestoritele pakutavate 
investeerimistoodete läbipaistvust 
käsitlevate sätete parandamine on oluline 
investorite kaitsmise meede ning eeldus 
selleks, et taastada jaeinvestorite usaldus 
finantsturu vastu, mis on eriti oluline 
pärast finantskriisi. Esimesed sammud 
selles suunas on liidu tasandil astutud 
investoritele esitatava põhiteabe korra 
kehtestamisega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiviga 
2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse 
väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks 
loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate 
õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Jaeinvestoritele pakutavate
investeerimistoodete läbipaistvust 
käsitlevate sätete parandamine on oluline 
investorite kaitsmise meede ning eeldus 
selleks, et taastada jaeinvestorite usaldus 
finantsturu vastu. Esimesed sammud selles 
suunas on liidu tasandil astutud 
investoritele esitatava põhiteabe korra 
kehtestamisega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiviga 

(2) Jaeinvestoritele pakutavate
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete
läbipaistvust käsitlevate sätete 
parandamine on oluline investorite 
kaitsmise meede ning eeldus selleks, et 
taastada jaeinvestorite usaldus finantsturu 
vastu. Esimesed sammud selles suunas on 
liidu tasandil astutud investoritele esitatava 
põhiteabe korra kehtestamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. 
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2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse 
väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks 
loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate 
õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise 
kohta.

aasta direktiiviga 2009/65/EÜ vabalt 
võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks 
investeeringuks loodud ettevõtjaid
(eurofondid) käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Investeerimistooteid pakkuvates 
sektorites erinevate eeskirjade 
kehtestamisega ning riigisisese 
reguleerimisega selles valdkonnas luuakse 
eri toodetele ja turustuskanalitele 
ebavõrdsed võimalused ning täiendavad 
tõkked finantsteenuste ja -toodete ühtsele 
turule. Liikmesriigid on juba võtnud 
erinevaid ja kooskõlastamata meetmeid 
investorite kaitses esinevate puuduste 
kõrvaldamiseks ning selline areng 
tõenäoliselt jätkuks. Erinev lähenemisviis
investeerimistooteid käsitleva teabe 
avaldamisele takistab võrdsete võimaluste 
loomist investeerimistoodete koostajatele 
ja müüjatele ning moonutab seega 
konkurentsi. Samuti viiks see investorite 
huvide kaitse ebaühtlase taseme 
väljakujunemiseni liidus. Sellised 
erinevused takistavad ühtse turu loomist ja 
sujuvat toimimist. Seega on asjaomane 
õiguslik alus ELi toimimise lepingu 
artikkel 114 tõlgendatuna kooskõlas 
Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud 
kohtupraktikaga.

(3) Kombineeritud jaeinvesteerimistooteid
pakkuvates sektorites erinevate eeskirjade 
kehtestamisega ning riigisisese 
reguleerimisega selles valdkonnas luuakse 
eri toodetele ja turustuskanalitele 
ebavõrdsed võimalused ning täiendavad 
tõkked finantsteenuste ja -toodete ühtsele 
turule. Liikmesriigid on juba võtnud 
erinevaid ja kooskõlastamata meetmeid 
investorite kaitses esinevate puuduste 
kõrvaldamiseks ning selline areng 
tõenäoliselt jätkuks. Erinev lähenemisviis
kombineeritud jaeinvesteerimistooteid
käsitleva teabe avaldamisele takistab 
võrdsete võimaluste loomist
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete
koostajatele ja müüjatele ning moonutab 
seega konkurentsi. Samuti viiks see 
investorite huvide kaitse ebaühtlase taseme 
väljakujunemiseni liidus. Sellised 
erinevused takistavad ühtse turu loomist ja 
sujuvat toimimist. Seega on asjaomane 
õiguslik alus ELi toimimise lepingu 
artikkel 114 tõlgendatuna kooskõlas 
Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud 
kohtupraktikaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 71
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Et vältida erinevate lähenemisviiside 
väljakujunemist, tuleb kehtestada liidu 
tasandil ühtsed investeerimistoodete 
läbipaistvuse eeskirjad, mida kohaldatakse 
kõigi turuosaliste suhtes. Selleks, et tagada 
põhiteabe ühise standardi kehtestamine 
ühtsel viisil, mis võimaldaks ühtlustada 
kõnealuste dokumentide vormingut ja sisu, 
on vaja vastu võtta määrus. Määruse 
vahetult kohaldatavate sätetega saaks 
tagada, et investeerimistoodete turu kõigi 
osaliste suhtes kohaldatakse samu nõudeid.
See peaks tagama teabe avaldamise ühtsed 
tingimused, sest sellega välditakse 
direktiivi ülevõtmisest tulenevat 
siseriiklike nõuete erinevust. Määruse 
kasutamine on asjakohane ka selleks, et 
investeerimistoodete kõigi müüjate suhtes 
kohaldatakse seoses jaeinvestoritele 
põhiteabedokumendi esitamisega ühtseid 
nõudeid.

(4) Et vältida erinevate lähenemisviiside 
väljakujunemist ning vähendada toodete 
koostajate ja tarnijate kulusid ja 
ebakindlust, tuleb kehtestada liidu tasandil 
ühtsed investeerimistoodete läbipaistvuse 
eeskirjad, mida kohaldatakse kõigi 
turuosaliste suhtes. Selleks, et tagada 
põhiteabe ühise standardi kehtestamine 
ühtsel viisil, mis võimaldaks ühtlustada 
kõnealuste dokumentide vormingut ja sisu, 
on vaja vastu võtta määrus. Määruse 
vahetult kohaldatavate sätetega saaks 
tagada, et investeerimistoodete turu kõigi 
osaliste suhtes kohaldatakse samu nõudeid.
See peaks tagama teabe avaldamise ühtsed 
tingimused, sest sellega välditakse 
direktiivi ülevõtmisest tulenevat 
siseriiklike nõuete erinevust. Määruse 
kasutamine on asjakohane ka selleks, et 
investeerimistoodete kõigi müüjate suhtes 
kohaldatakse seoses jaeinvestoritele 
põhiteabedokumendi esitamisega ühtseid 
nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Et vältida erinevate lähenemisviiside 
väljakujunemist, tuleb kehtestada liidu 
tasandil ühtsed investeerimistoodete
läbipaistvuse eeskirjad, mida kohaldatakse 
kõigi turuosaliste suhtes. Selleks, et tagada 

(4) Et vältida erinevate lähenemisviiside 
väljakujunemist, tuleb kehtestada liidu 
tasandil ühtsed kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete läbipaistvuse 
eeskirjad, mida kohaldatakse kõigi 



PE504.397v02-00 8/166 AM\927693ET.doc

ET

põhiteabe ühise standardi kehtestamine 
ühtsel viisil, mis võimaldaks ühtlustada 
kõnealuste dokumentide vormingut ja sisu, 
on vaja vastu võtta määrus. Määruse 
vahetult kohaldatavate sätetega saaks 
tagada, et investeerimistoodete turu kõigi 
osaliste suhtes kohaldatakse samu nõudeid.
See peaks tagama teabe avaldamise ühtsed 
tingimused, sest sellega välditakse 
direktiivi ülevõtmisest tulenevat 
siseriiklike nõuete erinevust. Määruse 
kasutamine on asjakohane ka selleks, et
investeerimistoodete kõigi müüjate suhtes 
kohaldatakse seoses jaeinvestoritele 
põhiteabedokumendi esitamisega ühtseid 
nõudeid.

turuosaliste suhtes. Selleks, et tagada 
põhiteabe ühise standardi kehtestamine 
ühtsel viisil, mis võimaldaks ühtlustada 
kõnealuste dokumentide vormingut ja sisu, 
on vaja vastu võtta määrus. Määruse 
vahetult kohaldatavate sätetega saaks 
tagada, et kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete turu kõigi osaliste 
suhtes kohaldatakse samu nõudeid. See 
peaks tagama teabe avaldamise ühtsed 
tingimused, sest sellega välditakse 
direktiivi ülevõtmisest tulenevat 
siseriiklike nõuete erinevust. Määruse 
kasutamine on asjakohane ka selleks, et
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete
kõigi müüjate suhtes kohaldatakse seoses 
jaeinvestoritele põhiteabedokumendi 
esitamisega ühtseid nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Investeerimistooteid käsitleva teabe 
avaldamine on jaeinvestorite usalduse 
taastamiseks finantsturgude vastu küll väga 
oluline, kuid sama oluline on selliste 
toodete müügiprotsesside tõhus 
reguleerimine. Käesoleva määrusega 
täiendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis 2004/39/EÜ 
sätestatud turustamismeetmeid. Samuti 
täiendatakse sellega Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivis 2002/92/EÜ 
sätestatud kindlustustoodete 
turustamismeetmeid.

(5) Investeerimistooteid käsitleva teabe 
avaldamine on jaeinvestorite usalduse 
taastamiseks finantsturgude vastu küll väga 
oluline, kuid sama oluline on selliste 
toodete müügiprotsesside tõhus 
reguleerimine. Mõne teise ELi õigusakti 
sätted, millega reguleeritakse 
investeerimistoodete turustamise 
konkreetseid aspekte, on käesoleva
määruse sätete suhtes ülimuslikud. See 
kehtib eelkõige direktiivide 2004/39/EÜ ja 
2002/92/EÜ kohta.

Or. de
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Muudatusettepanek 74
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Investeerimistooteid käsitleva teabe 
avaldamine on jaeinvestorite usalduse 
taastamiseks finantsturgude vastu küll väga 
oluline, kuid sama oluline on selliste 
toodete müügiprotsesside tõhus 
reguleerimine. Käesoleva määrusega 
täiendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis 2004/39/EÜ sätestatud 
turustamismeetmeid. Samuti täiendatakse 
sellega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2002/92/EÜ sätestatud 
kindlustustoodete turustamismeetmeid.

(5) Kombineeritud jaeinvesteerimistooteid
käsitleva teabe avaldamine on 
jaeinvestorite usalduse taastamiseks 
finantsturgude vastu küll väga oluline, kuid 
sama oluline on selliste toodete 
müügiprotsesside tõhus reguleerimine.
Käesoleva määrusega täiendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2004/39/EÜ sätestatud turustamismeetmeid
(kaasa arvatud nõuanded 
investeerimiseks, investorite kaitsmise 
meetmed ja muud müügiteenused).
Samuti täiendatakse sellega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2002/92/EÜ sätestatud kindlustustoodete 
turustamismeetmeid.

Or. en

Selgitus

Kõnealuses määruses sätestatud meetmed investeerimistooteid käsitleva teabe avaldamiseks 
täiendavad investorite kaitse meetmeid seoses investeerimisnõustamise, investorite kaitse 
meetmete ja müügiteenustega, mis on hõlmatud direktiiviga 2004/39/EÜ.

Muudatusettepanek 75
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määrust tuleks kohaldada kõigi 
finantsteenuste sektoris koostatud ja 
jaeinvestorite investeerimisvõimalusena 
kavandatud toodete suhtes, olenemata 
nende vormist või ülesehitusest, kui 
investorile pakutav tulu sõltub ühe või 

(6) Määrust tuleks kohaldada kõigi 
finantsteenuste sektoris koostatud ja 
jaeinvestorite investeerimisvõimalusena 
kavandatud toodete suhtes, olenemata 
nende vormist või ülesehitusest, kui 
investorile pakutav tulu sõltub ühe või 
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mitme muu vara või alusväärtuse tootlusest
kui intressimäärast. Selline määratlus 
hõlmaks selliseid investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid, 
investeerimiskomponendiga 
elukindlustuslepingud ja struktureeritud 
jaetooted. Selliste toodete puhul ei ole 
tegemist varade ostmisel või valdamisel 
põhinevate otseste investeeringutega. 
Sellised tooted kujutavad endast investori 
ja turu vahendamist, mis põhineb varade 
kombineerimisel või kokkusidumisel, nii 
et tulemuseks on varade otsese 
valdamisega võrreldes mitmekesisem risk, 
erinevad tooteomadused või erinev 
kulustruktuur. Selline kombineerimine 
võimaldab jaeinvestoritel kasutada 
investeerimisstrateegiaid, mis oleksid 
muidu neile kättesaamatud või 
ebaotstarbekad; samas võib sellega 
kaasneda vajadus täiendava teabe järele, 
eelkõige selleks, et võimaldada 
investeeringute erinevaid 
kombineerimisviise võrrelda.

mitme vara või alusväärtuse tootlusest. 
Selline määratlus hõlmaks selliseid 
investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid, 
investeerimiskomponendiga 
elukindlustuslepingud ja struktureeritud 
jaetooted.

Or. de

Muudatusettepanek 76
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määrust tuleks kohaldada kõigi 
finantsteenuste sektoris koostatud ja 
jaeinvestorite investeerimisvõimalusena 
kavandatud toodete suhtes, olenemata 
nende vormist või ülesehitusest, kui 
investorile pakutav tulu sõltub ühe või 
mitme muu vara või alusväärtuse tootlusest 
kui intressimäärast. Selline määratlus 
hõlmaks selliseid investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid, 
investeerimiskomponendiga 

(6) Määrust tuleks kohaldada kõigi 
finantsteenuste sektoris koostatud ja 
jaeinvestorite investeerimisvõimalusena 
kavandatud toodete suhtes, olenemata 
nende vormist või ülesehitusest, kui 
investorile pakutav tulu sõltub ühe või 
mitme muu vara või alusväärtuse tootlusest 
kui intressimäärast. Selline määratlus 
hõlmaks selliseid investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid, 
investeerimiskomponendiga 
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elukindlustuslepingud ja struktureeritud 
jaetooted. Selliste toodete puhul ei ole 
tegemist varade ostmisel või valdamisel 
põhinevate otseste investeeringutega. 
Sellised tooted kujutavad endast investori 
ja turu vahendamist, mis põhineb varade 
kombineerimisel või kokkusidumisel, nii 
et tulemuseks on varade otsese 
valdamisega võrreldes mitmekesisem risk, 
erinevad tooteomadused või erinev 
kulustruktuur. Selline kombineerimine 
võimaldab jaeinvestoritel kasutada 
investeerimisstrateegiaid, mis oleksid 
muidu neile kättesaamatud või 
ebaotstarbekad; samas võib sellega 
kaasneda vajadus täiendava teabe järele, 
eelkõige selleks, et võimaldada 
investeeringute erinevaid 
kombineerimisviise võrrelda.

elukindlustuslepingud ja struktureeritud 
jaetooted, samuti ettevõtete võlakirjad, ja 
eriotstarbeliste ettevõtete emiteeritud 
väärtpaberid.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määrust tuleks kohaldada kõigi 
finantsteenuste sektoris koostatud ja 
jaeinvestorite investeerimisvõimalusena 
kavandatud toodete suhtes, olenemata 
nende vormist või ülesehitusest, kui 
investorile pakutav tulu sõltub ühe või 
mitme muu vara või alusväärtuse tootlusest
kui intressimäärast. Selline määratlus 
hõlmaks selliseid investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid,
investeerimiskomponendiga
elukindlustuslepingud ja struktureeritud 
jaetooted. Selliste toodete puhul ei ole 
tegemist varade ostmisel või valdamisel 
põhinevate otseste investeeringutega. 
Sellised tooted kujutavad endast investori 

(6) Määrust tuleks kohaldada kõigi 
finantsteenuste sektoris koostatud ja 
jaeinvestorite investeerimisvõimalusena 
kavandatud toodete või 
alusinvesteeringute suhtes, olenemata 
nende vormist või ülesehitusest, kui 
investorile pakutav tulu sõltub ühe või 
mitme vara või alusväärtuse tootlusest.
Selline määratlus hõlmaks selliseid 
investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid, elukindlustuslepingud 
ja nende alusinvesteeringud ning
struktureeritud jaetooted, kaasa arvatud 
varad, mida vallatakse otseselt, nagu 
ettevõtete aktsiad või riigivõlakirjad ja -
aktsiad, mida avalikkusele ei pakuta või 
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ja turu vahendamist, mis põhineb varade 
kombineerimisel või kokkusidumisel, nii 
et tulemuseks on varade otsese 
valdamisega võrreldes mitmekesisem risk, 
erinevad tooteomadused või erinev 
kulustruktuur. Selline kombineerimine 
võimaldab jaeinvestoritel kasutada 
investeerimisstrateegiaid, mis oleksid 
muidu neile kättesaamatud või 
ebaotstarbekad; samas võib sellega 
kaasneda vajadus täiendava teabe järele, 
eelkõige selleks, et võimaldada 
investeeringute erinevaid 
kombineerimisviise võrrelda.

millega on lubatud kaubelda reguleeritud 
turul.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määrust tuleks kohaldada kõigi 
finantsteenuste sektoris koostatud ja 
jaeinvestorite investeerimisvõimalusena 
kavandatud toodete suhtes, olenemata 
nende vormist või ülesehitusest, kui 
investorile pakutav tulu sõltub ühe või 
mitme muu vara või alusväärtuse tootlusest 
kui intressimäärast. Selline määratlus 
hõlmaks selliseid investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid,
investeerimiskomponendiga
elukindlustuslepingud ja struktureeritud 
jaetooted. Selliste toodete puhul ei ole 
tegemist varade ostmisel või valdamisel 
põhinevate otseste investeeringutega. 
Sellised tooted kujutavad endast investori 
ja turu vahendamist, mis põhineb varade 
kombineerimisel või kokkusidumisel, nii et 
tulemuseks on varade otsese valdamisega 
võrreldes mitmekesisem risk, erinevad 
tooteomadused või erinev kulustruktuur.

(6) Määrust tuleks kohaldada kõigi 
finantsteenuste sektoris koostatud ja 
jaeinvestorite investeerimisvõimalusena 
kavandatud toodete suhtes, olenemata 
nende vormist või ülesehitusest, kui 
investorile pakutav tulu sõltub ühe või 
mitme muu vara või alusväärtuse tootlusest 
kui intressimäärast. Selline määratlus 
hõlmaks selliseid investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid, elukindlustuslepingud 
ja nende alusinvesteeringud ning
struktureeritud jaetooted, kaasa arvatud 
varad, mida vallatakse otseselt, nagu 
riigivõlakirjad ja -aktsiad, mida 
avalikkusele ei pakuta või millega on 
lubatud kaubelda mõne liikmesriigi 
reguleeritud turul. Kombineeritud 
struktureeritud jaetooted kujutavad endast 
investori ja turu vahendamist, mis põhineb 
varade kombineerimisel või 
kokkusidumisel, nii et tulemuseks on 
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Selline kombineerimine võimaldab 
jaeinvestoritel kasutada 
investeerimisstrateegiaid, mis oleksid 
muidu neile kättesaamatud või 
ebaotstarbekad; samas võib sellega 
kaasneda vajadus täiendava teabe järele, 
eelkõige selleks, et võimaldada 
investeeringute erinevaid 
kombineerimisviise võrrelda.

varade otsese valdamisega võrreldes 
mitmekesisem risk, erinevad 
tooteomadused või erinev kulustruktuur.
Selline kombineerimine võimaldab 
jaeinvestoritel kasutada 
investeerimisstrateegiaid, mis oleksid 
muidu neile kättesaamatud või 
ebaotstarbekad; samas võib sellega 
kaasneda vajadus täiendava teabe järele, 
eelkõige selleks, et võimaldada 
investeeringute erinevaid 
kombineerimisviise võrrelda.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määrust tuleks kohaldada kõigi 
finantsteenuste sektoris koostatud ja 
jaeinvestorite investeerimisvõimalusena 
kavandatud toodete suhtes, olenemata 
nende vormist või ülesehitusest, kui 
investorile pakutav tulu sõltub ühe või 
mitme muu vara või alusväärtuse tootlusest 
kui intressimäärast. Selline määratlus 
hõlmaks selliseid investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid, 
investeerimiskomponendiga 
elukindlustuslepingud ja struktureeritud 
jaetooted. Selliste toodete puhul ei ole 
tegemist varade ostmisel või valdamisel 
põhinevate otseste investeeringutega.
Sellised tooted kujutavad endast investori 
ja turu vahendamist, mis põhineb varade 
kombineerimisel või kokkusidumisel, nii et 
tulemuseks on varade otsese valdamisega 
võrreldes mitmekesisem risk, erinevad 
tooteomadused või erinev kulustruktuur.
Selline kombineerimine võimaldab 
jaeinvestoritel kasutada 

(6) Määrust tuleks kohaldada kõigi 
finantsteenuste sektoris koostatud ja 
jaeinvestorite investeerimisvõimalusena 
kavandatud toodete suhtes, olenemata 
nende vormist või ülesehitusest, kui 
investorile pakutav tulu sõltub ühe või 
mitme muu vara või alusväärtuse tootlusest 
kui intressimäärast, samas välja arvamata 
struktureeritud hoiuseid. Selline määratlus 
hõlmaks selliseid investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid, 
investeerimiskomponendiga 
elukindlustuslepingud ja struktureeritud 
jaetooted. Selliste toodete puhul ei ole 
tegemist varade ostmisel või valdamisel 
põhinevate otseste investeeringutega.
Sellised tooted kujutavad endast investori 
ja turu vahendamist, mis põhineb varade 
kombineerimisel või kokkusidumisel, nii et 
tulemuseks on varade otsese valdamisega 
võrreldes mitmekesisem risk, erinevad 
tooteomadused või erinev kulustruktuur.
Selline kombineerimine võimaldab 
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investeerimisstrateegiaid, mis oleksid 
muidu neile kättesaamatud või 
ebaotstarbekad; samas võib sellega 
kaasneda vajadus täiendava teabe järele, 
eelkõige selleks, et võimaldada 
investeeringute erinevaid 
kombineerimisviise võrrelda.

jaeinvestoritel kasutada 
investeerimisstrateegiaid, mis oleksid 
muidu neile kättesaamatud või 
ebaotstarbekad; samas võib sellega 
kaasneda vajadus täiendava teabe järele, 
eelkõige selleks, et võimaldada 
investeeringute erinevaid 
kombineerimisviise võrrelda.

Or. en

Selgitus

Määruse eesmärk on aidata jaeinvestoritel paremini mõista ja võrrelda kombineeritud 
investeerimistoodete põhijooni, mis on oma olemuselt keerukad. Tavalised pangahoiused ja 
hoiuraamatud ei ole nii keerulised ja seetõttu tuleks lihtsad säästutooted selle määruse 
reguleerimisalast välja jätta. Kuid struktureeritud hoiused, mis on oma loomult keerulisemad, 
tuleks määruse reguleerimisalasse lisada.

Muudatusettepanek 80
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määrust tuleks kohaldada kõigi 
finantsteenuste sektoris koostatud ja 
jaeinvestorite investeerimisvõimalusena 
kavandatud toodete suhtes, olenemata 
nende vormist või ülesehitusest, kui 
investorile pakutav tulu sõltub ühe või 
mitme muu vara või alusväärtuse tootlusest 
kui intressimäärast. Selline määratlus 
hõlmaks selliseid investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid, 
investeerimiskomponendiga 
elukindlustuslepingud ja struktureeritud 
jaetooted. Selliste toodete puhul ei ole 
tegemist varade ostmisel või valdamisel 
põhinevate otseste investeeringutega.
Sellised tooted kujutavad endast investori 
ja turu vahendamist, mis põhineb varade 
kombineerimisel või kokkusidumisel, nii et 
tulemuseks on varade otsese valdamisega 
võrreldes mitmekesisem risk, erinevad 

(6) Määrust tuleks kohaldada kõigi 
finantsteenuste sektoris koostatud ja 
jaeinvestorite investeerimisvõimalusena 
kavandatud toodete suhtes, olenemata 
nende vormist või ülesehitusest, kui 
investorile pakutav tulu sõltub ühe või 
mitme muu vara või alusväärtuse tootlusest 
kui intressimäärast. Selline määratlus 
hõlmaks selliseid investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid, 
investeerimiskomponendiga 
elukindlustuslepingud ja struktureeritud 
jaetooted. Selliste toodete puhul ei ole 
tegemist varade ostmisel või valdamisel 
põhinevate otseste investeeringutega.
Sellised tooted kujutavad endast investori 
ja turu vahendamist, mis põhineb varade 
kombineerimisel või kokkusidumisel, nii et 
tulemuseks on varade otsese valdamisega 
võrreldes mitmekesisem risk, erinevad 
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tooteomadused või erinev kulustruktuur.
Selline kombineerimine võimaldab 
jaeinvestoritel kasutada 
investeerimisstrateegiaid, mis oleksid 
muidu neile kättesaamatud või 
ebaotstarbekad; samas võib sellega 
kaasneda vajadus täiendava teabe järele, 
eelkõige selleks, et võimaldada 
investeeringute erinevaid 
kombineerimisviise võrrelda.

tooteomadused või erinev kulustruktuur.
Selline kombineerimine võimaldab 
jaeinvestoritel kasutada 
investeerimisstrateegiaid, mis oleksid 
muidu neile kättesaamatud või 
ebaotstarbekad; samas võib sellega 
kaasneda vajadus täiendava teabe järele, 
eelkõige selleks, et võimaldada 
investeeringute erinevaid 
kombineerimisviise võrrelda ning tagada, 
et jaeinvestorid saavad aru 
jaeinvesteerimistoodete põhijoontest ja 
riskidest.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määrust tuleks kohaldada kõigi 
finantsteenuste sektoris koostatud ja 
jaeinvestorite investeerimisvõimalusena 
kavandatud toodete suhtes, olenemata 
nende vormist või ülesehitusest, kui 
investorile pakutav tulu sõltub ühe või 
mitme muu vara või alusväärtuse tootlusest 
kui intressimäärast. Selline määratlus 
hõlmaks selliseid investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid, 
investeerimiskomponendiga 
elukindlustuslepingud ja struktureeritud 
jaetooted. Selliste toodete puhul ei ole 
tegemist varade ostmisel või valdamisel 
põhinevate otseste investeeringutega.
Sellised tooted kujutavad endast investori 
ja turu vahendamist, mis põhineb varade 
kombineerimisel või kokkusidumisel, nii et 
tulemuseks on varade otsese valdamisega 
võrreldes mitmekesisem risk, erinevad 
tooteomadused või erinev kulustruktuur.
Selline kombineerimine võimaldab 

(6) Määrust tuleks kohaldada kõigi 
finantsteenuste sektoris koostatud ja 
jaeinvestorite investeerimisvõimalusena 
kavandatud toodete suhtes, olenemata 
nende vormist või ülesehitusest, kui 
investorile pakutav tulu sõltub ühe või 
mitme muu vara või alusväärtuse tootlusest 
kui intressimäärast. Selline määratlus 
hõlmaks selliseid investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid, 
investeerimiskomponendiga 
elukindlustuslepingud ja struktureeritud 
jaetooted. Selliste toodete puhul ei ole 
tegemist varade ostmisel või valdamisel 
põhinevate otseste investeeringutega.
Sellised tooted kujutavad endast investori 
ja turu vahendamist, mis põhineb varade 
kombineerimisel või kokkusidumisel, nii et 
tulemuseks on varade otsese valdamisega 
võrreldes mitmekesisem risk, erinevad 
tooteomadused või erinev kulustruktuur.
Selline kombineerimine võimaldab 
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jaeinvestoritel kasutada 
investeerimisstrateegiaid, mis oleksid 
muidu neile kättesaamatud või 
ebaotstarbekad; samas võib sellega 
kaasneda vajadus täiendava teabe järele, 
eelkõige selleks, et võimaldada 
investeeringute erinevaid 
kombineerimisviise võrrelda.

jaeinvestoritel kasutada 
investeerimisstrateegiaid, mis oleksid 
muidu neile kättesaamatud või 
ebaotstarbekad; samas võib sellega 
kaasneda vajadus täiendava teabe järele, 
eelkõige selleks, et võimaldada 
investeeringute erinevaid 
kombineerimisviise võrrelda. Otseselt 
vallatavad varad, näiteks ettevõtete 
aktsiad või riigivõlakirjad, ei ole 
kombineeritud investeerimistooted ning 
need tuleks seetõttu käesolevast määrusest 
välja jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määrust tuleks kohaldada kõigi 
finantsteenuste sektoris koostatud ja 
jaeinvestorite investeerimisvõimalusena 
kavandatud toodete suhtes, olenemata 
nende vormist või ülesehitusest, kui 
investorile pakutav tulu sõltub ühe või 
mitme muu vara või alusväärtuse
tootlusest kui intressimäärast. Selline 
määratlus hõlmaks selliseid 
investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid, 
investeerimiskomponendiga 
elukindlustuslepingud ja struktureeritud
jaetooted. Selliste toodete puhul ei ole 
tegemist varade ostmisel või valdamisel 
põhinevate otseste investeeringutega.
Sellised tooted kujutavad endast investori 
ja turu vahendamist, mis põhineb varade 
kombineerimisel või kokkusidumisel, nii et 
tulemuseks on varade otsese valdamisega 
võrreldes mitmekesisem risk, erinevad 
tooteomadused või erinev kulustruktuur.

(6) Määrust tuleks kohaldada kõigi 
finantsteenuste sektoris koostatud ja 
jaeinvestorite investeerimisvõimalusena 
kavandatud toodete suhtes, olenemata 
nende vormist või ülesehitusest, kui 
investorile tagasimakstav summa võib 
kõikuda sõltuvalt alusväärtuse riskist või
ühe või mitme vara tootlusest, mida 
investor ei ole otseselt soetanud. Selline 
määratlus hõlmaks muu hulgas selliseid 
investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid, 
investeerimiskomponendiga 
elukindlustuslepingud ja struktureeritud
hoiuseid. Selliste toodete puhul ei ole 
tegemist varade ostmisel või valdamisel 
põhinevate otseste investeeringutega.
Sellised tooted kujutavad endast investori 
ja turu vahendamist, mis põhineb varade 
kombineerimisel või kokkusidumisel, nii et 
tulemuseks on varade otsese valdamisega 
võrreldes mitmekesisem risk, erinevad 
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Selline kombineerimine võimaldab 
jaeinvestoritel kasutada 
investeerimisstrateegiaid, mis oleksid 
muidu neile kättesaamatud või 
ebaotstarbekad; samas võib sellega 
kaasneda vajadus täiendava teabe järele, 
eelkõige selleks, et võimaldada 
investeeringute erinevaid 
kombineerimisviise võrrelda.

tooteomadused või erinev kulustruktuur.
Selline kombineerimine võimaldab 
jaeinvestoritel kasutada 
investeerimisstrateegiaid, mis oleksid 
muidu neile kättesaamatud või 
ebaotstarbekad; samas võib sellega 
kaasneda vajadus täiendava teabe järele, 
eelkõige selleks, et võimaldada 
investeeringute erinevaid 
kombineerimisviise võrrelda.

Or. en

Selgitus

Põhiteabedokumendi määruse sõnastuse eesmärk on parandada kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete võrreldavust ja mõistetavust. Määrus peaks praegu piirduma selliste 
kombineeritud toodetega ja hõlmama vaid selliseid investeerimistooteid, mille suhtes Euroopa 
järelevalveasutused peavad kohaldama täielikku kulude-tulude analüüsi.

Muudatusettepanek 83
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Euroopa pangandusjärelevalve 
komitee (CEBS), Euroopa 
väärtpaberituru reguleerijate komitee 
(CESR) ja Euroopa kindlustuse ja 
kutsealase pensionikindlustuse komitee 
(CEIOPS), kui kõrgelt spetsialiseeritud 
organid, on esitanud oma järeldused 
seoses põhiteabedokumendi nõudega 
komisjonile. Nende lõplikus töörühma 
aruandes (6. oktoober 2010) lepiti kokku 
määratluses, mille seejärel võttis arvesse 
komisjon. Määratlus põhineb põhjalikul 
dialoogil ja konsulteerimisel kõigi 
huvitatud sidusrühmadega, ning sellest 
tuleks kinni pidada. Määruse 
reguleerimisala piiramine kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodetega teeb 
põhiteabedokumendid tegelikkuses 
tõhusamaks, kuna see on keskendatum ja 



PE504.397v02-00 18/166 AM\927693ET.doc

ET

tarbijatele kasulikum lähenemisviis, sest 
see on suunatud ainult toodetele, mille 
puhul põhiteabedokumendist võiks selgelt 
kasu olla. Määruse reguleerimisala 
hilisem läbivaatamine võimaldab hinnata 
põhiteabedokumendi esialgset mõju, ning 
kui tuvastatakse õigusnormide erinevuse 
ärakasutamist või tarbijale kahju 
tekitamist, võib hiljem, pärast täielikku 
tasuvusanalüüsi, määruse reguleerimisala 
laiendada.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek põhineb kogemustel, mida pakuvad Euroopa järelevalveasutuste 
eelkäijad. Määratlusest, mis piirab määruse reguleerimisala üksnes kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodetega, tuleks seetõttu kinni pidada. Kui määruse reguleerimisala 
soovitakse tulevikus laiendada, tuleks korraldada täielik analüüs, vaadata läbi tarbijate tulud 
ja kulud ning määruse koostoime teiste direktiivide ja määrustega.

Muudatusettepanek 84
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Käesolev määrus peaks kehtima ka 
eriotstarbeliste ettevõtete ja 
valdusettevõtjate aktsiate või osakute 
kohta, mida investeerimistoodete 
koostajad käesolevast määrusest 
möödahiilimiseks kasutada võivad.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et käesolevat määrust kohaldataks 
üksnes kõnealuste kombineeritud 
investeerimistoodete suhtes, tuleks 
määruse reguleerimisalast välja jätta 
kindlustustooted, millega ei kaasne 
investeerimisvõimalust, ning tooted, 
millega seotud risk sõltub ainult 
intressimääradest. Otseselt vallatavad 
varad, näiteks ettevõtete aktsiad või 
riigivõlakirjad, ei ole kombineeritud 
investeerimistooted ning need tuleks 
seetõttu välja jätta. Kuna käesolev määrus 
keskendub jaeinvestoritele müüdavaid 
investeerimistooteid käsitleva teabe 
võrreldavuse ja mõistetavuse 
parandamisele, jäävad määruse 
reguleerimisalast välja tööandjapensioni 
skeemid, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. 
aasta direktiivi 2003/41/EÜ 
(tööandjapensioni kogumisasutuste 
tegevuse ja järelevalve kohta) või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 
2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ 
(kindlustus- ja edasikindlustustegevuse 
alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus 
II)) reguleerimisalasse. Ka teatavad 
direktiivi 2003/41/EÜ reguleerimisalast 
välja jäävad tööandjapensionitooted 
tuleks käesoleva määruse 
reguleerimisalast välja jätta, tingimusel et 
siseriikliku õiguse alusel nõutakse 
tööandja rahalist osalemist ning töötaja ei 
saa pensionitoote pakkujat valida. 
Käesoleva määruse reguleerimisalast 
jäävad välja institutsioonilistele 
investoritele suunatud investeerimisfondid, 
mida ei turustata jaeinvestoritele.
Investeerimistooted, mida kasutatakse 
erapensioniks säästude kogumiseks, 
peaksid siiski reguleerimisalasse jääma, 
sest need konkureerivad tihti teiste 
käesoleva määrusega reguleeritud 
toodetega ning neid turustatakse 
jaeinvestorile sarnasel viisil.

(7) Käesoleva määruse reguleerimisalast 
jäävad välja institutsioonilistele 
investoritele suunatud investeerimisfondid, 
mida ei turustata jaeinvestoritele.
Investeerimistooted, mida kasutatakse 
erapensioniks säästude kogumiseks, 
peaksid siiski reguleerimisalasse jääma, 
sest need konkureerivad tihti teiste 
käesoleva määrusega reguleeritud 
toodetega ning neid turustatakse 
jaeinvestorile sarnasel viisil.
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Or. de

Muudatusettepanek 86
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et käesolevat määrust kohaldataks 
üksnes kõnealuste kombineeritud 
investeerimistoodete suhtes, tuleks
määruse reguleerimisalast välja jätta 
kindlustustooted, millega ei kaasne 
investeerimisvõimalust, ning tooted, 
millega seotud risk sõltub ainult 
intressimääradest. Otseselt vallatavad 
varad, näiteks ettevõtete aktsiad või 
riigivõlakirjad, ei ole kombineeritud 
investeerimistooted ning need tuleks 
seetõttu välja jätta. Kuna käesolev määrus 
keskendub jaeinvestoritele müüdavaid 
investeerimistooteid käsitleva teabe 
võrreldavuse ja mõistetavuse 
parandamisele, jäävad määruse 
reguleerimisalast välja tööandjapensioni 
skeemid, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiivi 2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/138/EÜ (kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II)) 
reguleerimisalasse. Ka teatavad direktiivi 
2003/41/EÜ reguleerimisalast välja jäävad 
tööandjapensionitooted tuleks käesoleva 
määruse reguleerimisalast välja jätta, 
tingimusel et siseriikliku õiguse alusel 
nõutakse tööandja rahalist osalemist ning 
töötaja ei saa pensionitoote pakkujat 
valida. Käesoleva määruse 
reguleerimisalast jäävad välja 
institutsioonilistele investoritele suunatud 
investeerimisfondid, mida ei turustata 

(7) Määruse reguleerimisalast tuleks välja 
jätta kindlustustooted, millega ei kaasne 
investeerimisvõimalust, ning tooted, 
millega seotud risk sõltub ainult 
intressimääradest. Kuna käesolev määrus 
keskendub jaeinvestoritele müüdavaid 
investeerimistooteid käsitleva teabe 
võrreldavuse ja mõistetavuse 
parandamisele, jäävad määruse 
reguleerimisalast välja tööandjapensioni 
skeemid, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiivi 2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/138/EÜ (kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II)) 
reguleerimisalasse. Ka teatavad direktiivi 
2003/41/EÜ reguleerimisalast välja jäävad 
tööandjapensionitooted tuleks käesoleva 
määruse reguleerimisalast välja jätta, 
tingimusel et siseriikliku õiguse alusel 
nõutakse tööandja rahalist osalemist ning 
töötaja ei saa pensionitoote pakkujat 
valida. Käesoleva määruse 
reguleerimisalast jäävad välja 
institutsioonilistele investoritele suunatud 
investeerimisfondid, mida ei turustata 
jaeinvestoritele. Investeerimistooted, mida 
kasutatakse erapensioniks säästude 
kogumiseks, peaksid siiski 
reguleerimisalasse jääma, sest need 
konkureerivad tihti teiste käesoleva 
määrusega reguleeritud toodetega ning 
neid turustatakse jaeinvestorile sarnasel 
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jaeinvestoritele. Investeerimistooted, mida 
kasutatakse erapensioniks säästude 
kogumiseks, peaksid siiski 
reguleerimisalasse jääma, sest need 
konkureerivad tihti teiste käesoleva 
määrusega reguleeritud toodetega ning 
neid turustatakse jaeinvestorile sarnasel 
viisil.

viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et käesolevat määrust kohaldataks 
üksnes kõnealuste kombineeritud 
investeerimistoodete suhtes, tuleks 
määruse reguleerimisalast välja jätta 
kindlustustooted, millega ei kaasne 
investeerimisvõimalust, ning tooted, 
millega seotud risk sõltub ainult 
intressimääradest. Otseselt vallatavad 
varad, näiteks ettevõtete aktsiad või 
riigivõlakirjad, ei ole kombineeritud 
investeerimistooted ning need tuleks 
seetõttu välja jätta. Kuna käesolev määrus 
keskendub jaeinvestoritele müüdavaid 
investeerimistooteid käsitleva teabe 
võrreldavuse ja mõistetavuse 
parandamisele, jäävad määruse 
reguleerimisalast välja tööandjapensioni 
skeemid, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiivi 2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/138/EÜ (kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II)) 
reguleerimisalasse. Ka teatavad direktiivi 

(7) Kuna käesolev määrus keskendub 
jaeinvestoritele müüdavaid 
investeerimistooteid käsitleva teabe
võrreldavuse ja mõistetavuse 
parandamisele, jäävad määruse 
reguleerimisalast välja tööandjapensioni 
skeemid, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiivi 2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/138/EÜ (kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II)) 
reguleerimisalasse. Ka teatavad direktiivi 
2003/41/EÜ reguleerimisalast välja jäävad 
tööandjapensionitooted tuleks käesoleva 
määruse reguleerimisalast välja jätta, 
tingimusel et siseriikliku õiguse alusel 
nõutakse tööandja rahalist osalemist ning 
töötaja ei saa pensionitoote pakkujat 
valida. Käesoleva määruse 
reguleerimisalast jäävad välja 
institutsioonilistele investoritele suunatud 
investeerimisfondid, mida ei turustata 
jaeinvestoritele. Investeerimistooted, mida 
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2003/41/EÜ reguleerimisalast välja jäävad 
tööandjapensionitooted tuleks käesoleva 
määruse reguleerimisalast välja jätta, 
tingimusel et siseriikliku õiguse alusel 
nõutakse tööandja rahalist osalemist ning 
töötaja ei saa pensionitoote pakkujat 
valida. Käesoleva määruse 
reguleerimisalast jäävad välja 
institutsioonilistele investoritele suunatud 
investeerimisfondid, mida ei turustata 
jaeinvestoritele. Investeerimistooted, mida 
kasutatakse erapensioniks säästude 
kogumiseks, peaksid siiski 
reguleerimisalasse jääma, sest need 
konkureerivad tihti teiste käesoleva 
määrusega reguleeritud toodetega ning 
neid turustatakse jaeinvestorile sarnasel 
viisil.

kasutatakse erapensioniks säästude 
kogumiseks, peaksid siiski 
reguleerimisalasse jääma, sest need 
konkureerivad tihti teiste käesoleva 
määrusega reguleeritud toodetega ning 
neid turustatakse jaeinvestorile sarnasel 
viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et käesolevat määrust kohaldataks 
üksnes kõnealuste kombineeritud 
investeerimistoodete suhtes, tuleks 
määruse reguleerimisalast välja jätta 
kindlustustooted, millega ei kaasne 
investeerimisvõimalust, ning tooted, 
millega seotud risk sõltub ainult 
intressimääradest. Otseselt vallatavad 
varad, näiteks ettevõtete aktsiad või 
riigivõlakirjad, ei ole kombineeritud 
investeerimistooted ning need tuleks 
seetõttu välja jätta. Kuna käesolev määrus 
keskendub jaeinvestoritele müüdavaid 
investeerimistooteid käsitleva teabe 
võrreldavuse ja mõistetavuse 
parandamisele, jäävad määruse 
reguleerimisalast välja tööandjapensioni 

(7) Et käesolevat määrust kohaldataks 
üksnes kõnealuste kombineeritud 
investeerimistoodete suhtes, tuleks 
määruse reguleerimisalast välja jätta 
kindlustustooted (muud kui 
struktureeritud hoiused), millega ei kaasne 
investeerimisvõimalust, ning tooted, 
millega seotud risk sõltub ainult 
intressimääradest. Otseselt vallatavad 
varad, näiteks ettevõtete aktsiad või 
riigivõlakirjad, ei ole kombineeritud 
investeerimistooted ning need tuleks 
seetõttu välja jätta. Kuna käesolev määrus 
keskendub jaeinvestoritele müüdavaid 
investeerimistooteid käsitleva teabe 
võrreldavuse ja mõistetavuse 
parandamisele, jäävad määruse 
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skeemid, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiivi 2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/138/EÜ (kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II)) 
reguleerimisalasse. Ka teatavad direktiivi 
2003/41/EÜ reguleerimisalast välja jäävad 
tööandjapensionitooted tuleks käesoleva 
määruse reguleerimisalast välja jätta, 
tingimusel et siseriikliku õiguse alusel 
nõutakse tööandja rahalist osalemist ning 
töötaja ei saa pensionitoote pakkujat 
valida. Käesoleva määruse 
reguleerimisalast jäävad välja 
institutsioonilistele investoritele suunatud 
investeerimisfondid, mida ei turustata 
jaeinvestoritele. Investeerimistooted, mida
kasutatakse erapensioniks säästude 
kogumiseks, peaksid siiski 
reguleerimisalasse jääma, sest need 
konkureerivad tihti teiste käesoleva 
määrusega reguleeritud toodetega ning 
neid turustatakse jaeinvestorile sarnasel 
viisil.

reguleerimisalast välja tööandjapensioni 
skeemid, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiivi 2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/138/EÜ (kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II)) 
reguleerimisalasse. Ka teatavad direktiivi 
2003/41/EÜ reguleerimisalast välja jäävad 
tööandjapensionitooted tuleks käesoleva 
määruse reguleerimisalast välja jätta, 
tingimusel et siseriikliku õiguse alusel 
nõutakse tööandja rahalist osalemist ning 
töötaja ei saa pensionitoote pakkujat 
valida. Käesoleva määruse 
reguleerimisalast jäävad välja 
institutsioonilistele investoritele suunatud 
investeerimisfondid, mida ei turustata 
jaeinvestoritele. Investeerimistooted, mida 
kasutatakse erapensioniks säästude 
kogumiseks, peaksid siiski 
reguleerimisalasse jääma, sest need 
konkureerivad tihti teiste käesoleva 
määrusega reguleeritud toodetega ning 
neid turustatakse jaeinvestorile sarnasel 
viisil.

Or. en

Selgitus

Määruse eesmärk on aidata jaeinvestoritel paremini mõista ja võrrelda kombineeritud 
investeerimistoodete põhijooni, mida on oma olemuselt keerukad. Tavalised pangahoiused ja 
hoiuraamatud ei ole nii keerulised ja seetõttu tuleks lihtsad säästutooted selle määruse 
reguleerimisalast välja jätta. Kuid struktureeritud hoiused, mis on oma loomult keerulisemad, 
tuleks määruse reguleerimisalasse lisada.

Muudatusettepanek 89
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et käesolevat määrust kohaldataks 
üksnes kõnealuste kombineeritud
investeerimistoodete suhtes, tuleks 
määruse reguleerimisalast välja jätta 
kindlustustooted, millega ei kaasne 
investeerimisvõimalust, ning tooted, 
millega seotud risk sõltub ainult 
intressimääradest. Otseselt vallatavad 
varad, näiteks ettevõtete aktsiad või 
riigivõlakirjad, ei ole kombineeritud 
investeerimistooted ning need tuleks 
seetõttu välja jätta. Kuna käesolev määrus 
keskendub jaeinvestoritele müüdavaid
investeerimistooteid käsitleva teabe 
võrreldavuse ja mõistetavuse 
parandamisele, jäävad määruse 
reguleerimisalast välja tööandjapensioni 
skeemid, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiivi 2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/138/EÜ (kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II)) 
reguleerimisalasse. Ka teatavad direktiivi 
2003/41/EÜ reguleerimisalast välja jäävad 
tööandjapensionitooted tuleks käesoleva 
määruse reguleerimisalast välja jätta, 
tingimusel et siseriikliku õiguse alusel 
nõutakse tööandja rahalist osalemist ning 
töötaja ei saa pensionitoote pakkujat 
valida. Käesoleva määruse 
reguleerimisalast jäävad välja 
institutsioonilistele investoritele suunatud 
investeerimisfondid, mida ei turustata 
jaeinvestoritele. Investeerimistooted, mida 
kasutatakse erapensioniks säästude 
kogumiseks, peaksid siiski 
reguleerimisalasse jääma, sest need 
konkureerivad tihti teiste käesoleva 
määrusega reguleeritud toodetega ning 
neid turustatakse jaeinvestorile sarnasel 
viisil.

(7) Et käesolevat määrust kohaldataks 
üksnes kõnealuste kombineeritud
jaeinvesteerimistoodete suhtes, tuleks 
määruse reguleerimisalast välja jätta 
kindlustustooted ja hoiused (muud kui 
struktureeritud hoiused), millega ei kaasne 
investeerimisvõimalust, ning tooted, 
millega seotud risk sõltub ainult 
intressimääradest. Otseselt vallatavad 
varad, näiteks ettevõtete aktsiad või 
riigivõlakirjad, ei ole kombineeritud 
investeerimistooted ning need tuleks 
seetõttu välja jätta. Kuna käesolev määrus 
keskendub jaeinvestoritele müüdavaid
jaeinvesteerimistooteid käsitleva teabe 
võrreldavuse ja mõistetavuse 
parandamisele, jäävad määruse 
reguleerimisalast välja tööandjapensioni 
skeemid, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiivi 2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/138/EÜ (kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II)) 
reguleerimisalasse. Ka teatavad direktiivi 
2003/41/EÜ reguleerimisalast välja jäävad 
tööandjapensionitooted tuleks käesoleva 
määruse reguleerimisalast välja jätta, 
tingimusel et siseriikliku õiguse alusel 
nõutakse tööandja rahalist osalemist, 
samuti tuleks välja jätta siseriikliku või 
liidu õiguse kohased ametlikult 
tunnustatud pensionitooted ja 
sotsiaalkindlustusskeemid. Käesoleva
määruse reguleerimisalast jäävad välja 
institutsioonilistele investoritele suunatud 
investeerimisfondid, mida ei turustata 
jaeinvestoritele. Investeerimistooted, mida 
kasutatakse erapensioniks säästude 
kogumiseks, peaksid siiski 
reguleerimisalasse jääma, sest need 
konkureerivad tihti teiste käesoleva 
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määrusega reguleeritud toodetega ning 
neid turustatakse jaeinvestorile sarnasel 
viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et käesolevat määrust kohaldataks 
üksnes kõnealuste kombineeritud 
investeerimistoodete suhtes, tuleks 
määruse reguleerimisalast välja jätta 
kindlustustooted, millega ei kaasne 
investeerimisvõimalust, ning tooted, 
millega seotud risk sõltub ainult 
intressimääradest. Otseselt vallatavad 
varad, näiteks ettevõtete aktsiad või 
riigivõlakirjad, ei ole kombineeritud 
investeerimistooted ning need tuleks 
seetõttu välja jätta. Kuna käesolev määrus 
keskendub jaeinvestoritele müüdavaid 
investeerimistooteid käsitleva teabe 
võrreldavuse ja mõistetavuse 
parandamisele, jäävad määruse 
reguleerimisalast välja tööandjapensioni 
skeemid, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiivi 2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/138/EÜ (kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II)) 
reguleerimisalasse. Ka teatavad direktiivi 
2003/41/EÜ reguleerimisalast välja jäävad 
tööandjapensionitooted tuleks käesoleva 
määruse reguleerimisalast välja jätta, 
tingimusel et siseriikliku õiguse alusel 
nõutakse tööandja rahalist osalemist ning 

(7) Et käesolevat määrust kohaldataks 
üksnes kõnealuste kombineeritud 
investeerimistoodete suhtes, tuleks 
määruse reguleerimisalast välja jätta 
kindlustustooted, millega ei kaasne 
investeerimisvõimalust, ning tooted, 
millega seotud risk sõltub ainult 
intressimääradest. Otseselt vallatavad 
varad, näiteks ettevõtete aktsiad või 
riigivõlakirjad, ei ole kombineeritud 
investeerimistooted ning need tuleks 
seetõttu välja jätta. Määruse 
reguleerimisala peaks jääma spetsiaalselt 
kohaldatuks kombineeritud 
investeerimistoodetele, et kajastada 
finantsturu toodete erinevaid keerukuse 
astmeid ja võtta arvesse 
investeerimistoodete koostajatele ja nende 
müüjatele kohaldatavate nõuete 
proportsionaalsust. Kuna käesolev määrus 
keskendub jaeinvestoritele müüdavaid 
investeerimistooteid käsitleva teabe 
võrreldavuse ja mõistetavuse 
parandamisele, jäävad määruse 
reguleerimisalast välja tööandjapensioni 
skeemid, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiivi 2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/138/EÜ (kindlustus- ja 
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töötaja ei saa pensionitoote pakkujat 
valida. Käesoleva määruse 
reguleerimisalast jäävad välja 
institutsioonilistele investoritele suunatud 
investeerimisfondid, mida ei turustata 
jaeinvestoritele. Investeerimistooted, mida 
kasutatakse erapensioniks säästude 
kogumiseks, peaksid siiski 
reguleerimisalasse jääma, sest need 
konkureerivad tihti teiste käesoleva 
määrusega reguleeritud toodetega ning 
neid turustatakse jaeinvestorile sarnasel 
viisil.

edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II)) 
reguleerimisalasse. Ka teatavad direktiivi 
2003/41/EÜ reguleerimisalast välja jäävad 
tööandjapensionitooted tuleks käesoleva 
määruse reguleerimisalast välja jätta, 
tingimusel et siseriikliku õiguse alusel 
nõutakse tööandja rahalist osalemist ning 
töötaja ei saa pensionitoote pakkujat 
valida. Käesoleva määruse 
reguleerimisalast jäävad välja 
institutsioonilistele investoritele suunatud 
investeerimisfondid, mida ei turustata 
jaeinvestoritele. Investeerimistooted, mida 
kasutatakse erapensioniks säästude 
kogumiseks, peaksid siiski 
reguleerimisalasse jääma, sest need
konkureerivad tihti teiste käesoleva 
määrusega reguleeritud toodetega ning 
neid turustatakse jaeinvestorile sarnasel 
viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et käesolevat määrust kohaldataks 
üksnes kõnealuste kombineeritud 
investeerimistoodete suhtes, tuleks 
määruse reguleerimisalast välja jätta 
kindlustustooted, millega ei kaasne 
investeerimisvõimalust, ning tooted, 
millega seotud risk sõltub ainult 
intressimääradest. Otseselt vallatavad 
varad, näiteks ettevõtete aktsiad või 
riigivõlakirjad, ei ole kombineeritud 
investeerimistooted ning need tuleks 
seetõttu välja jätta. Kuna käesolev määrus 
keskendub jaeinvestoritele müüdavaid 
investeerimistooteid käsitleva teabe 

(7) Et käesolevat määrust kohaldataks 
üksnes kõnealuste kombineeritud 
investeerimistoodete suhtes, tuleks 
määruse reguleerimisalast välja jätta 
kindlustustooted, millega ei kaasne 
investeerimisvõimalust, ning
struktureerimata hoiused. Otseselt 
vallatavad varad, näiteks ettevõtete aktsiad 
või riigivõlakirjad, ei ole kombineeritud 
investeerimistooted ning need tuleks 
seetõttu välja jätta. Kuna käesolev määrus 
keskendub jaeinvestoritele müüdavaid 
investeerimistooteid käsitleva teabe 
võrreldavuse ja mõistetavuse
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võrreldavuse ja mõistetavuse 
parandamisele, jäävad määruse 
reguleerimisalast välja tööandjapensioni
skeemid, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiivi 2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/138/EÜ (kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II)) 
reguleerimisalasse. Ka teatavad direktiivi 
2003/41/EÜ reguleerimisalast välja jäävad 
tööandjapensionitooted tuleks käesoleva 
määruse reguleerimisalast välja jätta, 
tingimusel et siseriikliku õiguse alusel 
nõutakse tööandja rahalist osalemist ning 
töötaja ei saa pensionitoote pakkujat 
valida. Käesoleva määruse 
reguleerimisalast jäävad välja 
institutsioonilistele investoritele suunatud 
investeerimisfondid, mida ei turustata 
jaeinvestoritele. Investeerimistooted, mida 
kasutatakse erapensioniks säästude 
kogumiseks, peaksid siiski 
reguleerimisalasse jääma, sest need 
konkureerivad tihti teiste käesoleva 
määrusega reguleeritud toodetega ning 
neid turustatakse jaeinvestorile sarnasel 
viisil.

parandamisele, jäävad määruse 
reguleerimisalast välja tööandjapensioni 
skeemid, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiivi 2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/138/EÜ (kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II)) 
reguleerimisalasse. Ka teatavad direktiivi 
2003/41/EÜ reguleerimisalast välja jäävad 
tööandjapensionitooted tuleks käesoleva 
määruse reguleerimisalast välja jätta, 
tingimusel et siseriikliku õiguse alusel 
nõutakse tööandja rahalist osalemist ning 
töötaja ei saa pensionitoote pakkujat 
valida. Käesoleva määruse 
reguleerimisalast jäävad välja 
institutsioonilistele investoritele suunatud 
investeerimisfondid, mida ei turustata 
jaeinvestoritele. Investeerimistooted, mida 
kasutatakse erapensioniks säästude 
kogumiseks, peaksid siiski 
reguleerimisalasse jääma, sest need 
konkureerivad tihti teiste käesoleva 
määrusega reguleeritud toodetega ning 
neid turustatakse jaeinvestorile sarnasel 
viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et käesolevat määrust kohaldataks
üksnes kõnealuste kombineeritud
investeerimistoodete suhtes, tuleks
määruse reguleerimisalast välja jätta

(7) Kuna käesolevat määrust kohaldatakse
üksnes kombineeritud
jaeinvesteerimistoodetele, jäetakse 
käesoleva määruse reguleerimisalast välja
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kindlustustooted, millega ei kaasne 
investeerimisvõimalust, ning tooted, 
millega seotud risk sõltub ainult 
intressimääradest. Otseselt vallatavad 
varad, näiteks ettevõtete aktsiad või 
riigivõlakirjad, ei ole kombineeritud 
investeerimistooted ning need tuleks
seetõttu välja jätta. Kuna käesolev määrus
keskendub jaeinvestoritele müüdavaid
investeerimistooteid käsitleva teabe 
võrreldavuse ja mõistetavuse 
parandamisele, jäävad määruse 
reguleerimisalast välja tööandjapensioni 
skeemid, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiivi 2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/138/EÜ (kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II)) 
reguleerimisalasse. Ka teatavad direktiivi 
2003/41/EÜ reguleerimisalast välja 
jäävad tööandjapensionitooted tuleks 
käesoleva määruse reguleerimisalast välja 
jätta, tingimusel et siseriikliku õiguse 
alusel nõutakse tööandja rahalist osalemist
ning töötaja ei saa pensionitoote pakkujat 
valida. Käesoleva määruse 
reguleerimisalast jäävad välja 
institutsioonilistele investoritele suunatud 
investeerimisfondid, mida ei turustata 
jaeinvestoritele. Investeerimistooted, mida 
kasutatakse erapensioniks säästude 
kogumiseks, peaksid siiski 
reguleerimisalasse jääma, sest need 
konkureerivad tihti teiste käesoleva 
määrusega reguleeritud toodetega ning 
neid turustatakse jaeinvestorile sarnasel 
viisil.

muud hoiused, kui struktureeritud 
hoiused ja kindlustustooted, millest saadav 
kasu ei sõltu alusinvesteeringute 
väärtusest. Otseselt vallatavad varad, 
näiteks ettevõtete aktsiad või 
riigivõlakirjad, ei ole kombineeritud 
investeerimistooted ning need jäetakse
seetõttu välja. Kuna käesolev määrus
püüab parandada jaeinvestoritele 
müüdavaid kombineeritud 
jaeinvesteerimistooteid käsitleva teabe 
võrreldavuse ja mõistetavuse 
parandamisele, jäävad määruse 
reguleerimisalast välja pensioniskeemid, 
mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivi 
2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/138/EÜ (kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II)) 
reguleerimisalasse. Ka tuleks käesoleva 
määruse reguleerimisalast välja jätta mis 
tahes pensionitooted, kui siseriikliku 
õiguse alusel nõutakse tööandja rahalist 
osalemist, samuti tuleks välja jätta 
siseriikliku või liidu õiguse kohased 
ametlikult tunnustatud pensionitooted ja 
sotsiaalkindlustusskeemid. Käesoleva 
määruse reguleerimisalast jäävad välja 
institutsioonilistele investoritele suunatud 
investeerimisfondid, mida ei turustata 
jaeinvestoritele. Kui käesolevas määruses 
piirdutakse üksnes kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodetega, muudab see 
põhiteabedokumendi asjakohasemaks ja 
seetõttu ka tõhusamaks. Pärast 
põhiteabedokumendi edu hindamist võib 
kaaluda määruse reguleerimisala 
laiendamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 93
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Et tuua selgemalt välja seosed 
käesoleva määrusega ette nähtud 
kohustuste ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 4. novembri 2003. aasta 
direktiivis 2003/71/EÜ väärtpaberite 
üldsusele pakkumisel või kauplemisele 
lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 
2001/34/EÜ muutmise kohta ja direktiivis 
2009/138/EÜfn sätestatud kohustuste 
vahel, tuleb ette näha, et kõiki kõnealuseid 
liidu õigusakte kohaldatakse jätkuvalt 
lisaks käesolevale määrusele.

(8) Et tuua selgemalt välja seosed 
käesoleva määrusega ette nähtud 
kohustuste ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 4. novembri 2003. aasta 
direktiivis 2003/71/EÜ väärtpaberite 
üldsusele pakkumisel või kauplemisele 
lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 
2001/34/EÜ muutmise kohta ja direktiivis 
2009/138/EÜfn sätestatud kohustuste 
vahel, tuleb ette näha, et kõiki kõnealuseid 
liidu õigusakte kohaldatakse jätkuvalt 
lisaks käesolevale määrusele. Konkreetselt 
seoses põhiteavet sisaldava kokkuvõttega, 
nagu sellele viidatakse direktiivi 
2003/71/EÜ artikli 5 lõikes 2, 
ühendatakse põhiteabedokument selle 
dokumendiga pärast käesoleva määruse 
läbivaatamist.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Investeerimistoote koostajad peaksid 
veenduma, et nende koostatavad 
investeerimistooted on kooskõlas 
jaeinvestorite profiiliga, kellele need 
tooted on suunatud. Seetõttu peaksid nad 
paika panema eelkontrolliprotsessi 
tagamaks, et nende investeerimistooted ei 
tekita jaeinvestoritele alusväärtuse ohtu, 
mille riski ja tulu profiilist ei ole kerge 
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aru saada;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Pädevatele asutustele, Euroopa 
pangandusasutusele (EBA), Euroopa 
kindlustus- ja ametipensioniasutusele 
(EIOPA) ja Euroopa väärtpaberiturgude 
asutusele (ESMA) tuleks nende 
nõudmisel esitada kogu vajalik teave, et 
kontrollida põhiteabedokumentide sisu, 
hinnata vastavust käesolevale määrusele 
ning tagada klientide ja investorite kaitse 
finantsturgudel. Pädevad asutused ei 
tohiks siiski olla kohustatud osalema igale  
põhiteabedokumendile eelneva heakskiidu 
andmise protsessis. Kooskõlas direktiivi 
.../.../EÜ [finantsinstrumentide turgude 
direktiivi 2] ja määruse (EL) nr .../... 
[finantsinstrumentide turgude direktiivi] 
asjakohaste sätetega tuleks kasutada toote 
sekkumisõigusi. 

Or. en

Muudatusettepanek 96
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Investeerimistooteid käsitleva 
põhiteabe dokumendi peaksid koostama 
investeerimistoodete koostajad, näiteks 
fondivalitsejad, kindlustusandjad, 

(9) Investeerimistooteid käsitleva 
põhiteabe dokumendi peaksid koostama 
investeerimistoodete koostajad, näiteks 
fondivalitsejad, kindlustusandjad, 
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väärtpaberite emitendid, krediidiasutused 
ja investeerimisühingud, kuna nemad 
tunnevad oma toodet kõige paremini ning 
vastutavad selle eest. Investeerimistoote 
koostaja peab põhiteabedokumendi 
koostama enne seda, kui tooteid saab 
hakata jaeinvestoritele müüma. Kui toodet 
jaeinvestoritele ei müüa, ei ole 
põhiteabedokumendi koostamine vajalik, ja 
kui põhiteabedokumendi koostamine 
investeerimistoote koostaja poolt ei ole 
otstarbekas, võib selle ülesande delegeerida 
teistele. Põhiteabedokumentide laialdase 
levitamise ja kättesaadavuse tagamiseks 
tuleb määruses sätestada, et 
investeerimistoote koostaja võib selle 
avaldada enda valitud veebisaidil.

väärtpaberite emitendid, krediidiasutused 
ja investeerimisühingud, kuna nemad 
tunnevad oma toodet kõige paremini ning 
vastutavad selle eest. Investeerimistoote 
koostaja peab põhiteabedokumendi 
koostama enne seda, kui tooteid saab 
hakata jaeinvestoritele müüma. Kui toodet 
jaeinvestoritele ei müüa, ei ole 
põhiteabedokumendi koostamine vajalik, ja 
kui põhiteabedokumendi koostamine 
investeerimistoote koostaja poolt ei ole 
otstarbekas, võib selle ülesande delegeerida 
teistele. Otsustades selle üle, kas 
investeerimistoote koostajal on 
otstarbekas koostada põhiteabedokument, 
tuleks esitada selged põhjendused ja 
selgitused. Põhiteabedokumentide laialdase 
levitamise ja kättesaadavuse tagamiseks 
tuleb määruses sätestada, et 
investeerimistoote koostaja võib selle 
avaldada enda valitud veebisaidil.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Investeerimistooteid käsitleva 
põhiteabe dokumendi peaksid koostama 
investeerimistoodete koostajad, näiteks 
fondivalitsejad, kindlustusandjad, 
väärtpaberite emitendid, krediidiasutused 
ja investeerimisühingud, kuna nemad 
tunnevad oma toodet kõige paremini ning 
vastutavad selle eest. Investeerimistoote
koostaja peab põhiteabedokumendi 
koostama enne seda, kui tooteid saab 
hakata jaeinvestoritele müüma. Kui toodet 
jaeinvestoritele ei müüa, ei ole 
põhiteabedokumendi koostamine vajalik, ja 
kui põhiteabedokumendi koostamine

(9) Investeerimistooteid käsitleva 
põhiteabe dokumendi peaksid koostama 
investeerimistoodete koostajad, näiteks 
fondivalitsejad, kindlustusandjad, 
väärtpaberite emitendid, krediidiasutused 
ja investeerimisühingud, kuna nemad 
tunnevad oma toodet kõige paremini ning 
vastutavad selle eest. kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote koostaja peab 
põhiteabedokumendi koostama enne seda, 
kui tooteid saab hakata jaeinvestoritele 
müüma. Lisaks peab iga isik, kes müüb 
kombineeritud jaeinvesteerimistooteid, 
kuid kes ei ole toote koostaja, esitama 
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investeerimistoote koostaja poolt ei ole 
otstarbekas, võib selle ülesande delegeerida 
teistele. Põhiteabedokumentide laialdase 
levitamise ja kättesaadavuse tagamiseks 
tuleb määruses sätestada, et
investeerimistoote koostaja võib selle 
avaldada enda valitud veebisaidil.

jaeinvestoritele kooskõlas direktiiviga 
[uuesti sõnastatud finantsinstrumentide 
turgude direktiiv] ja direktiiviga [uuesti 
sõnastatud kindlustusvahenduse direktiiv] 
eraldi dokumendi kujul nende kulude ja 
teenuste üksikasjad ning samuti 
asjakohast lisateavet, mida jaeinvestorid 
vajavad kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete sobivuse 
hindamiseks nende vajadustele ja mida 
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete 
koostaja ei saa pakkuda. Kui toodet 
jaeinvestoritele ei müüa, ei ole 
põhiteabedokumendi koostamine vajalik, ja 
kui põhiteabedokumendi koostamine
kombineeritud jaeinvesteerimistoote
koostaja poolt ei ole otstarbekas, võib selle 
ülesande delegeerida teistele.
Põhiteabedokumentide laialdase levitamise 
ja kättesaadavuse tagamiseks tuleb 
määruses sätestada, et kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote koostaja võib selle 
avaldada enda valitud veebisaidil.

Or. en

Selgitus

Kui toote koostamine ja turustamine/müümine ei toimu samas ettevõttes, ei saa toote koostaja 
anda kuludest ja teenustest täielikku ülevaadet, sest tal ei ole juurdepääsu üksikasjadele 
seoses lõppkliendiga.

Muudatusettepanek 98
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Investeerimistooteid käsitleva 
põhiteabe dokumendi peaksid koostama 
investeerimistoodete koostajad, näiteks 
fondivalitsejad, kindlustusandjad, 
väärtpaberite emitendid, krediidiasutused 
ja investeerimisühingud, kuna nemad 
tunnevad oma toodet kõige paremini ning 

(9) Investeerimistooteid käsitleva 
põhiteabe dokumendi peaksid koostama 
investeerimistoodete koostajad, näiteks 
fondivalitsejad, kindlustusandjad, 
väärtpaberite emitendid, krediidiasutused 
ja investeerimisühingud, kuna nemad 
tunnevad oma toodet kõige paremini ning 
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vastutavad selle eest. Investeerimistoote 
koostaja peab põhiteabedokumendi 
koostama enne seda, kui tooteid saab 
hakata jaeinvestoritele müüma. Kui toodet 
jaeinvestoritele ei müüa, ei ole 
põhiteabedokumendi koostamine vajalik, ja 
kui põhiteabedokumendi koostamine 
investeerimistoote koostaja poolt ei ole 
otstarbekas, võib selle ülesande delegeerida 
teistele. Põhiteabedokumentide laialdase 
levitamise ja kättesaadavuse tagamiseks 
tuleb määruses sätestada, et 
investeerimistoote koostaja võib selle 
avaldada enda valitud veebisaidil.

vastutavad selle eest. Investeerimistoote 
koostaja peab põhiteabedokumendi 
koostama enne seda, kui tooteid saab 
hakata jaeinvestoritele müüma. Kui toodet 
jaeinvestoritele ei müüa, ei ole 
põhiteabedokumendi koostamine vajalik, ja 
kui põhiteabedokumendi koostamine 
investeerimistoote koostaja poolt ei ole 
otstarbekas, võib selle ülesande delegeerida 
teistele. Põhiteabedokumentide laialdase 
levitamise ja kättesaadavuse tagamiseks 
tuleb määruses sätestada, et 
investeerimistoote koostaja võib selle 
avaldada enda valitud ning EKP ja vastava 
siseriikliku järelevalveasutuse loodaval 
kesksel veebisaidil.

Or. de

Muudatusettepanek 99
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Investeerimistooteid käsitleva 
põhiteabe dokumendi peaksid koostama 
investeerimistoodete koostajad, näiteks 
fondivalitsejad, kindlustusandjad, 
väärtpaberite emitendid, krediidiasutused 
ja investeerimisühingud, kuna nemad
tunnevad oma toodet kõige paremini ning 
vastutavad selle eest. Investeerimistoote 
koostaja peab põhiteabedokumendi 
koostama enne seda, kui tooteid saab 
hakata jaeinvestoritele müüma. Kui toodet 
jaeinvestoritele ei müüa, ei ole 
põhiteabedokumendi koostamine vajalik, ja 
kui põhiteabedokumendi koostamine 
investeerimistoote koostaja poolt ei ole 
otstarbekas, võib selle ülesande delegeerida 
teistele. Põhiteabedokumentide laialdase 
levitamise ja kättesaadavuse tagamiseks 
tuleb määruses sätestada, et 

(9) Investeerimistooteid käsitleva 
põhiteabe dokumendi peaksid koostama 
investeerimistoodete koostajad, näiteks 
fondivalitsejad, kindlustusandjad, 
väärtpaberite emitendid, krediidiasutused 
ja investeerimisühingud, kuna nemad 
tunnevad oma toodet kõige paremini ning 
vastutavad põhiteabedokumendi 
koostamise ja selle sisu eest.
Investeerimistoote koostaja annab 
investeerimistoote müüja käsutusse 
vastava põhiteabedokumendi. 
Investeerimistoote koostaja peab 
põhiteabedokumendi koostama enne seda, 
kui tooteid saab hakata jaeinvestoritele 
müüma. Kui toodet jaeinvestoritele ei 
müüa, ei ole põhiteabedokumendi 
koostamine vajalik, ja kui 
põhiteabedokumendi koostamine 
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investeerimistoote koostaja võib selle 
avaldada enda valitud veebisaidil.

investeerimistoote koostaja poolt ei ole 
otstarbekas, võib selle ülesande delegeerida 
teistele. Põhiteabedokumentide laialdase 
levitamise ja kättesaadavuse tagamiseks 
tuleb määruses sätestada, et 
investeerimistoote koostaja võib selle 
avaldada enda valitud veebisaidil.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse parandamise huvides tuleks rõhutada, et põhiteabedokument on koostatud ühe 
osapoole, kombineeritud investeerimistoote koostaja poolt. Investeerimistoote koostaja 
vastutab ka põhiteabedokumendi sisu eest, mille ta koostab. Investeerimistoote koostaja 
annab põhiteabedokumendi seda toodet müüvate isikute käsutusse nii, et viimatinimetatu 
saaks selle jaeinvestorile edasi anda.

Muudatusettepanek 100
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Investeerimistooteid käsitleva 
põhiteabe dokumendi peaksid koostama 
investeerimistoodete koostajad, näiteks 
fondivalitsejad, kindlustusandjad, 
väärtpaberite emitendid, krediidiasutused 
ja investeerimisühingud, kuna nemad 
tunnevad oma toodet kõige paremini ning 
vastutavad selle eest. Investeerimistoote 
koostaja peab põhiteabedokumendi 
koostama enne seda, kui tooteid saab 
hakata jaeinvestoritele müüma. Kui toodet 
jaeinvestoritele ei müüa, ei ole 
põhiteabedokumendi koostamine vajalik, ja 
kui põhiteabedokumendi koostamine 
investeerimistoote koostaja poolt ei ole 
otstarbekas, võib selle ülesande delegeerida 
teistele. Põhiteabedokumentide laialdase 
levitamise ja kättesaadavuse tagamiseks 
tuleb määruses sätestada, et 
investeerimistoote koostaja võib selle 

(9) Investeerimistooteid käsitleva 
põhiteabe dokumendi peaksid koostama 
investeerimistoodete koostajad, näiteks 
fondivalitsejad, kindlustusandjad, 
väärtpaberite emitendid, krediidiasutused 
ja investeerimisühingud, kuna nemad 
tunnevad oma toodet kõige paremini ning 
vastutavad selle eest. Investeerimistoote 
koostaja peab põhiteabedokumendi 
koostama enne seda, kui tooteid saab 
hakata jaeinvestoritele müüma.
Põhiteabedokumendi koostamise nõuet ei 
tuleks kohaldada vahendajatele, kes 
tegelevad investeerimistoote turustamise, 
levitamise või müügiga jaeinvestoritele. 
Kui toodet jaeinvestoritele ei müüda, ei ole 
põhiteabedokumendi koostamine vajalik, ja 
kui põhiteabedokumendi koostamine 
investeerimistoote koostaja poolt ei ole 
otstarbekas, võib selle ülesande delegeerida 
teistele. Põhiteabedokumentide laialdase 
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avaldada enda valitud veebisaidil. levitamise ja kättesaadavuse tagamiseks 
tuleb määruses sätestada, et 
investeerimistoote koostaja võib selle 
avaldada enda valitud veebisaidil.

Or. en

Selgitus

Nõue, et investeerimistoodete koostaja peab koostama põhiteabedokumendi, mida soovitas 
raportöör, ajab segamini vastutuse ja loob nõuete kattumise, kuna nende vahendajate 
tegevust reguleerivad finantsinstrumentide turgude direktiiv ja kindlustusvahenduse direktiiv.

Muudatusettepanek 101
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Investeerimistooteid käsitleva 
põhiteabe dokumendi peaksid koostama 
investeerimistoodete koostajad, näiteks 
fondivalitsejad, kindlustusandjad, 
väärtpaberite emitendid, krediidiasutused 
ja investeerimisühingud, kuna nemad 
tunnevad oma toodet kõige paremini ning 
vastutavad selle eest. Investeerimistoote 
koostaja peab põhiteabedokumendi 
koostama enne seda, kui tooteid saab 
hakata jaeinvestoritele müüma. Kui toodet 
jaeinvestoritele ei müüa, ei ole 
põhiteabedokumendi koostamine vajalik, ja 
kui põhiteabedokumendi koostamine 
investeerimistoote koostaja poolt ei ole 
otstarbekas, võib selle ülesande delegeerida 
teistele. Põhiteabedokumentide laialdase 
levitamise ja kättesaadavuse tagamiseks 
tuleb määruses sätestada, et 
investeerimistoote koostaja võib selle 
avaldada enda valitud veebisaidil.

(9) Investeerimistooteid käsitleva
põhiteabe dokumendi peaksid koostama 
investeerimistoodete koostajad, näiteks 
fondivalitsejad, kindlustusandjad, 
väärtpaberite emitendid, krediidiasutused 
ja investeerimisühingud, kuna nemad 
tunnevad oma toodet kõige paremini ning 
vastutavad selle eest. Investeerimistoote 
koostaja peab põhiteabedokumendi 
koostama enne seda, kui tooteid saab 
hakata jaeinvestoritele müüma. Kui toodet 
jaeinvestoritele ei müüa, ei ole 
põhiteabedokumendi koostamine vajalik, ja 
kui põhiteabedokumendi koostamine 
investeerimistoote koostaja poolt ei ole 
otstarbekas, võib selle ülesande delegeerida 
teistele. Kui põhiteabedokumendi 
koostamine delegeeritakse osaliselt või 
täielikult kolmandale isikule, peaks üldine 
vastutus põhiteabedokumendi koostamise 
ja sisu eest lasuma endiselt toote 
koostajal. Toote koostaja peaks 
põhiteabedokumendi esitama 
investeerimistootega kauplejatele.  
Põhiteabedokumentide laialdase levitamise 
ja kättesaadavuse tagamiseks tuleb 
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määruses sätestada, et investeerimistoote 
koostaja võib selle avaldada enda valitud 
veebisaidil.

Or. nl

Muudatusettepanek 102
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Investeerimistooteid käsitleva 
põhiteabe dokumendi peaksid koostama 
investeerimistoodete koostajad, näiteks 
fondivalitsejad, kindlustusandjad, 
väärtpaberite emitendid, krediidiasutused 
ja investeerimisühingud, kuna nemad 
tunnevad oma toodet kõige paremini ning 
vastutavad selle eest. Investeerimistoote 
koostaja peab põhiteabedokumendi 
koostama enne seda, kui tooteid saab 
hakata jaeinvestoritele müüma. Kui toodet 
jaeinvestoritele ei müüa, ei ole 
põhiteabedokumendi koostamine vajalik, ja 
kui põhiteabedokumendi koostamine 
investeerimistoote koostaja poolt ei ole 
otstarbekas, võib selle ülesande delegeerida 
teistele. Põhiteabedokumentide laialdase 
levitamise ja kättesaadavuse tagamiseks 
tuleb määruses sätestada, et 
investeerimistoote koostaja võib selle 
avaldada enda valitud veebisaidil.

(9) Investeerimistooteid käsitleva 
põhiteabe dokumendi peaksid koostama 
investeerimistoodete koostajad, näiteks 
fondivalitsejad, kindlustusandjad, 
väärtpaberite emitendid, krediidiasutused 
ja investeerimisühingud, kuna nemad 
tunnevad oma toodet kõige paremini ning 
vastutavad selle eest. Investeerimistoote 
koostaja peab põhiteabedokumendi 
koostama enne seda, kui tooteid saab 
hakata jaeinvestoritele müüma. Kui toodet 
jaeinvestoritele ei müüa, ei ole 
põhiteabedokumendi koostamine vajalik, ja 
kui põhiteabedokumendi koostamine 
investeerimistoote koostaja poolt ei ole 
otstarbekas, võib selle ülesande delegeerida 
teistele. Juhul, kui põhiteabedokument ei 
ole kergesti kättesaadav, võib jaeinvestor 
siiski omal algatusel sellisesse 
investeerimistootesse investeerida, kui ta 
on sõnaselgelt otsustanud seda teha ja 
vahendaja on teda sellest kooskõlas 
direktiiviga 2004/39/EÜ või direktiiviga 
2002/92/EÜ informeerinud. 
Põhiteabedokumentide laialdase levitamise 
ja kättesaadavuse tagamiseks tuleb 
määruses sätestada, et investeerimistoote 
koostaja võib selle avaldada enda valitud 
veebisaidil.

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Investeerimistooteid käsitleva 
põhiteabe dokumendi peaksid koostama
investeerimistoodete koostajad, näiteks 
fondivalitsejad, kindlustusandjad, 
väärtpaberite emitendid, krediidiasutused 
ja investeerimisühingud, kuna nemad 
tunnevad oma toodet kõige paremini ning 
vastutavad selle eest. Investeerimistoote
koostaja peab põhiteabedokumendi 
koostama enne seda, kui tooteid saab 
hakata jaeinvestoritele müüma. Kui toodet 
jaeinvestoritele ei müüa, ei ole 
põhiteabedokumendi koostamine vajalik, ja 
kui põhiteabedokumendi koostamine
investeerimistoote koostaja poolt ei ole 
otstarbekas, võib selle ülesande delegeerida 
teistele. Põhiteabedokumentide laialdase 
levitamise ja kättesaadavuse tagamiseks 
tuleb määruses sätestada, et
investeerimistoote koostaja võib selle 
avaldada enda valitud veebisaidil.

(9) Kombineeritud jaeinvesteerimistooteid
käsitleva põhiteabe dokumendi peaksid 
koostama kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete koostajad, näiteks 
fondivalitsejad, kindlustusandjad, 
väärtpaberite emitendid, krediidiasutused 
ja investeerimisühingud, kuna nemad 
tunnevad oma toodet kõige paremini ning 
vastutavad selle eest. Kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete koostaja peab 
põhiteabedokumendi koostama enne seda, 
kui tooteid saab hakata jaeinvestoritele 
müüma. Kui toodet jaeinvestoritele ei 
müüa, ei ole põhiteabedokumendi 
koostamine vajalik, ja kui 
põhiteabedokumendi koostamine
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete
koostaja poolt ei ole otstarbekas, võib selle 
ülesande delegeerida teistele.
Põhiteabedokumentide laialdase levitamise 
ja kättesaadavuse tagamiseks tuleb 
määruses sätestada, et kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete koostaja võib selle 
avaldada enda valitud veebisaidil.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Põhiteabedokumendi peab esitama 
üks osapool, sest vastasel juhul tekiks 
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õiguslik ebakindlus. Igale 
põhiteabedokumendile peaks olema 
kantud ühe isiku või üksuse nimi, kes
selgelt kinnitab, et ta on vastutav 
põhiteabedokumendi sisu eest. 
Põhimõtteliselt peaks see olema 
investeerimistoote koostaja.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse parandamise huvides tuleks rõhutada, et põhiteabedokument on koostatud ühe 
osapoole, kombineeritud jaeinvesteerimistoote koostaja poolt Investeerimistoote koostaja 
vastutab ka põhiteabedokumendi sisu eest, mille ta koostab. Investeerimistoote koostaja 
annab põhiteabedokumendi seda toodet müüvate isikute käsutusse nii, et viimatinimetatu 
saaks selle jaeinvestorile edasi anda.

Muudatusettepanek 105
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Jaeinvestorite vajadusi silmas pidades 
tuleb tagada, et investeerimistooteid
käsitlev teave oleks täpne, aus ja selge ega 
oleks investorite jaoks eksitav. Seepärast 
tuleks käesoleva määrusega kehtestada 
põhiteabedokumendi koostamise ühised 
standardid, mis aitaks tagada, et dokument 
oleks jaeinvestoritele arusaadav.
Arvestades seda, et paljudele 
jaeinvestoritele valmistab raskusi 
finantsterminitest arusaamine, tuleks erilist 
tähelepanu pöörata dokumendis 
kasutatavale sõnavarale ja 
kirjutamisstiilile. Samuti tuleks kehtestada 
eeskirjad keele kohta, milles kõnealune 
dokument koostatakse. Jaeinvestoritel 
peab olema võimalik põhiteabest aru 
saada eraldi dokumendina, ilma 
vajaduseta tutvuda muu teabega.

(10) Jaeinvestorite vajadusi silmas pidades 
tuleb tagada, et kombineeritud 
jaeinvesteerimistooteid käsitlev teave oleks 
täpne, aus ja selge ega oleks investorite 
jaoks eksitav. Seepärast tuleks käesoleva 
määrusega kehtestada põhiteabedokumendi 
koostamise ühised standardid, mis aitaks 
tagada, et dokument oleks jaeinvestoritele 
arusaadav. Arvestades seda, et paljudele 
jaeinvestoritele valmistab raskusi 
finantsterminitest arusaamine, tuleks erilist 
tähelepanu pöörata dokumendis 
kasutatavale sõnavarale ja 
kirjutamisstiilile. Samuti tuleks kehtestada 
eeskirjad keele kohta, milles kõnealune 
dokument koostatakse.
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Or. en

Selgitus

Investor ei tohiks põhiteabedokumenti käsitleda eraldiseisva dokumendina, vaid seoses 
vastava prospekti või lepingulise kokkuleppega, mis on vastava kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote aluseks.

Muudatusettepanek 106
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Jaeinvestorite vajadusi silmas pidades 
tuleb tagada, et investeerimistooteid 
käsitlev teave oleks täpne, aus ja selge ega 
oleks investorite jaoks eksitav. Seepärast 
tuleks käesoleva määrusega kehtestada 
põhiteabedokumendi koostamise ühised 
standardid, mis aitaks tagada, et dokument 
oleks jaeinvestoritele arusaadav.
Arvestades seda, et paljudele 
jaeinvestoritele valmistab raskusi 
finantsterminitest arusaamine, tuleks erilist 
tähelepanu pöörata dokumendis 
kasutatavale sõnavarale ja 
kirjutamisstiilile. Samuti tuleks kehtestada 
eeskirjad keele kohta, milles kõnealune 
dokument koostatakse. Jaeinvestoritel peab 
olema võimalik põhiteabest aru saada 
eraldi dokumendina, ilma vajaduseta 
tutvuda muu teabega.

(10) Jaeinvestorite vajadusi silmas pidades 
tuleb tagada, et investeerimistooteid 
käsitlev teave oleks täpne, aus ja selge ega 
oleks investorite jaoks eksitav. Seepärast 
tuleks käesoleva määrusega kehtestada 
põhiteabedokumendi koostamise ühised 
standardid, mis aitaks tagada, et dokument 
oleks jaeinvestoritele arusaadav.
Arvestades seda, et paljudele 
jaeinvestoritele valmistab raskusi 
finantsterminitest arusaamine, tuleks erilist 
tähelepanu pöörata dokumendis 
kasutatavale sõnavarale ja 
kirjutamisstiilile. Samuti tuleks kehtestada 
eeskirjad keele kohta, milles kõnealune 
dokument koostatakse. Jaeinvestoritel peab 
olema võimalik põhiteabest aru saada 
eraldi dokumendina, ilma vajaduseta 
tutvuda muu teabega, mis seda tõlgendaks.
Põhiteabedokument peaks osutama, 
milliseid täiendavaid dokumente on 
võimalik saada, et investor saaks teha 
täiesti teadliku otsuse. Tarnija võib 
investorile anda täiendavat individuaalset 
informatsiooni eraldi dokumendina ja 
turustaja peaks selle eraldi dokumendi 
eest vastutuse võtma.

Or. en
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Muudatusettepanek 107
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Jaeinvestorite vajadusi silmas pidades 
tuleb tagada, et investeerimistooteid 
käsitlev teave oleks täpne, aus ja selge ega 
oleks investorite jaoks eksitav. Seepärast 
tuleks käesoleva määrusega kehtestada 
põhiteabedokumendi koostamise ühised 
standardid, mis aitaks tagada, et dokument 
oleks jaeinvestoritele arusaadav.
Arvestades seda, et paljudele 
jaeinvestoritele valmistab raskusi 
finantsterminitest arusaamine, tuleks erilist 
tähelepanu pöörata dokumendis 
kasutatavale sõnavarale ja 
kirjutamisstiilile. Samuti tuleks kehtestada 
eeskirjad keele kohta, milles kõnealune 
dokument koostatakse. Jaeinvestoritel peab 
olema võimalik põhiteabest aru saada 
eraldi dokumendina, ilma vajaduseta 
tutvuda muu teabega.

(10) Jaeinvestorite vajadusi silmas pidades 
tuleb tagada, et investeerimistooteid 
käsitlev teave oleks täpne, aus ja selge ega 
oleks investorite jaoks eksitav. Seepärast 
tuleks käesoleva määrusega kehtestada 
põhiteabedokumendi koostamise ühised 
standardid, mis aitaks tagada, et dokument 
oleks jaeinvestoritele arusaadav.
Arvestades seda, et paljudele 
jaeinvestoritele valmistab raskusi 
finantsterminitest arusaamine, tuleks erilist 
tähelepanu pöörata dokumendis 
kasutatavale sõnavarale ja 
kirjutamisstiilile. Samuti tuleks kehtestada 
eeskirjad keele kohta, milles kõnealune 
dokument koostatakse. Jaeinvestoritel peab 
olema võimalik põhiteabest aru saada 
eraldi dokumendina, ilma vajaduseta 
tutvuda muu teabega. Siiski ei tohiks see 
välistada põhiteabedokumendis muudele 
sellistele dokumentidele osutavate 
ristviidete kasutamist, milles sisalduv 
täiendav teave võib mõnedele 
jaeinvestoritele huvi pakkuda.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Jaeinvestorite vajadusi silmas pidades 
tuleb tagada, et investeerimistooteid
käsitlev teave oleks täpne, aus ja selge ega 
oleks investorite jaoks eksitav. Seepärast 

(10) Jaeinvestorite vajadusi silmas pidades 
tuleb tagada, et kombineeritud 
jaeinvesteerimistooteid käsitlev teave oleks 
täpne, aus ja selge ega oleks investorite 
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tuleks käesoleva määrusega kehtestada 
põhiteabedokumendi koostamise ühised 
standardid, mis aitaks tagada, et dokument 
oleks jaeinvestoritele arusaadav.
Arvestades seda, et paljudele 
jaeinvestoritele valmistab raskusi 
finantsterminitest arusaamine, tuleks erilist 
tähelepanu pöörata dokumendis 
kasutatavale sõnavarale ja 
kirjutamisstiilile. Samuti tuleks kehtestada 
eeskirjad keele kohta, milles kõnealune 
dokument koostatakse. Jaeinvestoritel peab 
olema võimalik põhiteabest aru saada 
eraldi dokumendina, ilma vajaduseta 
tutvuda muu teabega.

jaoks eksitav. Seepärast tuleks käesoleva 
määrusega kehtestada põhiteabedokumendi 
koostamise ühised standardid, mis aitaks 
tagada, et dokument oleks jaeinvestoritele
mõistetav. Arvestades seda, et paljudele 
jaeinvestoritele valmistab raskusi 
finantsterminitest arusaamine, tuleks erilist 
tähelepanu pöörata sõnavarale ja 
kirjutamisstiilile. Samuti tuleks kehtestada 
eeskirjad keele kohta, milles kõnealune 
dokument koostatakse. Jaeinvestoritel peab 
olema võimalik põhiteabest aru saada 
eraldi dokumendina, ilma vajaduseta 
tutvuda muu teabega. See ei välista siiski 
täiendavaid dokumente, mida kasutatakse 
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete 
tunnusjoonte isikupärastamiseks, et viia 
need vastavusse viimiseks eripära või 
valikutega.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Jaeinvestorite vajadusi silmas pidades 
tuleb tagada, et investeerimistooteid 
käsitlev teave oleks täpne, aus ja selge ega 
oleks investorite jaoks eksitav. Seepärast 
tuleks käesoleva määrusega kehtestada 
põhiteabedokumendi koostamise ühised 
standardid, mis aitaks tagada, et dokument 
oleks jaeinvestoritele arusaadav.
Arvestades seda, et paljudele 
jaeinvestoritele valmistab raskusi 
finantsterminitest arusaamine, tuleks erilist 
tähelepanu pöörata dokumendis 
kasutatavale sõnavarale ja 
kirjutamisstiilile. Samuti tuleks kehtestada 
eeskirjad keele kohta, milles kõnealune 
dokument koostatakse. Jaeinvestoritel peab 

(10) Jaeinvestorite vajadusi silmas pidades 
tuleb tagada, et investeerimistooteid 
käsitlev teave oleks täpne, aus ja selge ega 
oleks investorite jaoks eksitav. Seepärast 
tuleks käesoleva määrusega kehtestada 
põhiteabedokumendi koostamise ühised 
standardid, mis aitaks tagada, et dokument 
oleks jaeinvestoritele arusaadav.
Arvestades seda, et paljudele 
jaeinvestoritele valmistab raskusi 
finantsterminitest arusaamine, tuleks erilist 
tähelepanu pöörata dokumendis 
kasutatavale sõnavarale ja 
kirjutamisstiilile. Samuti tuleks kehtestada 
eeskirjad keele kohta, milles kõnealune 
dokument koostatakse. Samuti tuleks 
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olema võimalik põhiteabest aru saada 
eraldi dokumendina, ilma vajaduseta 
tutvuda muu teabega.

selgitada arusaadavalt tekkida võivate 
kulude arvutused. Jaeinvestoritel peab 
olema võimalik põhiteabest aru saada 
eraldi dokumendina, ilma vajaduseta 
tutvuda muu teabega.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Investeeringutoode koostajad 
peaksid suutma esitada pädevale 
asutusele nende taotlusel kõik 
asjakohases põhiteabedokumendid. 
Põhiteabedokument ei peaks vajama 
eelnevat heakskiitmist pädeva asutuse 
poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Jaeinvestoritele tuleks anda teavet, 
mida nad vajavad teadliku 
investeerimisotsuse tegemiseks ning eri 
toodete võrdlemiseks, kuid selline teave 
peab olema lühike ja kokkuvõtlik − muidu 
tekib oht, et investorid ei hakka seda 
kasutama. Põhiteabedokument peaks 
seepärast hõlmama ainult põhilist teavet, 
esmajoones toote olemuse ja omaduste 
kohta, sh selle kohta, kas tootega kaasneb 
kapitali kaotamise võimalus, teavet tootega 

(11) Jaeinvestoritele tuleks anda teavet, 
mida nad vajavad teadliku 
investeerimisotsuse tegemiseks ning eri 
toodete võrdlemiseks, kuid selline teave 
peab olema lühike ja kokkuvõtlik − muidu 
tekib oht, et investorid ei hakka seda 
kasutama. Põhiteabedokument peaks 
seepärast hõlmama ainult põhilist teavet, 
esmajoones toote olemuse ja omaduste 
kohta: teavet selle kohta, kes on toote 
sihtinvestor, vajadusel avaldust, et tootega 
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seotud kulude ja toote riskiprofiili kohta, 
samuti teavet toote tootluse kohta ning 
muud teavet, mis võib olla konkreetsete 
toodete, sh pensioni planeerimiseks 
mõeldud toodete omaduste mõistmiseks 
vajalik.

kaasneb alati kapitali kaotamise võimalus, 
teavet tootega seotud kulude ja riskiprofiili 
kohta, mis on väljendatud nii 
koondnäitajana kui ka tekstina, mis 
võimaldab profiili konteksti asetada,
samuti teavet toote tootluse kohta ning 
muud teavet, mis võib olla konkreetsete 
toodete, sh pensioni planeerimiseks 
mõeldud toodete omaduste mõistmiseks 
vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Jaeinvestoritele tuleks anda teavet, 
mida nad vajavad teadliku 
investeerimisotsuse tegemiseks ning eri
toodete võrdlemiseks, kuid selline teave 
peab olema lühike ja kokkuvõtlik − muidu 
tekib oht, et investorid ei hakka seda 
kasutama. Põhiteabedokument peaks 
seepärast hõlmama ainult põhilist teavet, 
esmajoones toote olemuse ja omaduste 
kohta, sh selle kohta, kas tootega kaasneb 
kapitali kaotamise võimalus, teavet tootega 
seotud kulude ja toote riskiprofiili kohta, 
samuti teavet toote tootluse kohta ning 
muud teavet, mis võib olla konkreetsete 
toodete, sh pensioni planeerimiseks 
mõeldud toodete omaduste mõistmiseks 
vajalik.

(11) Jaeinvestoritele tuleks anda teavet, 
mida nad vajavad teadliku 
investeerimisotsuse tegemiseks ning eri
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete
võrdlemiseks, kuid selline teave peab 
olema lühike ja kokkuvõtlik − muidu tekib 
oht, et investorid ei hakka seda kasutama.
Põhiteabedokument peaks seepärast 
hõlmama ainult põhilist teavet, esmajoones 
toote olemuse ja omaduste kohta, sh selle 
kohta, kas tootega kaasneb kapitali 
kaotamise võimalus, teavet tootega seotud 
kulude ja toote riskiprofiili kohta, samuti 
teavet toote tootluse kohta ning muud 
teavet, mis võib olla konkreetsete toodete, 
sh pensioni planeerimiseks mõeldud 
toodete omaduste mõistmiseks vajalik.
Kuid firmal, kes müüb kombineeritud 
jaeinvesteerimistooteid, võib lisaks eraldi 
põhiteabedokumendile tekkida sõltuvalt 
kombineeritud jaeinvesteerimistoote 
iseloomust vajadus esitada kliendile enne 
tehingu lõplikku sõlmimist veel täiendavat 
individuaalset informatsiooni ja 
tootearvutusi.
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Or. en

Selgitus

Määrus hõlmab väga laia tootevalikut ja mõned neist nõuavad täiendavat informatsiooni 
toote omaduste kohta (nt kindlustusmakse, kestus ja hüvitised), mis on kindlaks määratud 
individuaalsete omaduste (näiteks vanuse või investeeritava summaga) ja/ või kliendi isikliku 
valikuga (nt fondi valik). Seetõttu, kui põhiteabedokumendi eesmärk on aidata tarbijatel 
langetada teadlikke investeerimisotsuseid, tuleb selles viidata teistele dokumentidele.

Muudatusettepanek 113
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Jaeinvestoritele tuleks anda teavet,
mida nad vajavad teadliku 
investeerimisotsuse tegemiseks ning eri 
toodete võrdlemiseks, kuid selline teave 
peab olema lühike ja kokkuvõtlik − muidu 
tekib oht, et investorid ei hakka seda 
kasutama. Põhiteabedokument peaks 
seepärast hõlmama ainult põhilist teavet, 
esmajoones toote olemuse ja omaduste 
kohta, sh selle kohta, kas tootega kaasneb 
kapitali kaotamise võimalus, teavet tootega 
seotud kulude ja toote riskiprofiili kohta, 
samuti teavet toote tootluse kohta ning 
muud teavet, mis võib olla konkreetsete 
toodete, sh pensioni planeerimiseks 
mõeldud toodete omaduste mõistmiseks 
vajalik.

(11) Jaeinvestoritele tuleks anda teavet, 
mida nad vajavad teadliku 
investeerimisotsuse tegemiseks ning eri 
toodete võrdlemiseks, kuid selline teave 
peab olema lühike ja kokkuvõtlik − muidu 
tekib oht, et investorid ei hakka seda 
kasutama. Põhiteabedokument peaks 
seepärast hõlmama ainult põhilist teavet, 
esmajoones toote olemuse ja omaduste 
kohta, sh selle kohta, kas tootega kaasneb 
kapitali kaotamise võimalus, teavet tootega 
seotud kulude ja toote riskiprofiili kohta, 
samuti teavet toote tootluse kohta ning 
muud teavet, mis võib olla konkreetsete 
toodete, sh pensioni planeerimiseks 
mõeldud toodete omaduste mõistmiseks 
vajalik. Kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodet müüv või selle 
kohta nõu andev üksus peaks andma 
dokumendi, mis sisaldab täiendavat olulist 
teavet nõuannete ja turustamiskulude 
kohta ning teavet individuaalse 
jaeinvestori konkreetse maksustaatuse 
kohta. 

Or. en
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Selgitus

Finantsinstrumentide turgude direktiivis ja kindlustusvahenduse direktiivis sätestatakse 
nõuded teabele, mida nõustajad/turustajad peavad pakkuma oma teenuste kohta, ja ei ole 
mingit põhjust piirata äriühinguid selles osas, kuidas nad teavet annavad. Näiteks 
liikmesriikides, kus nõustajad võtavad tasu komisjonitasu saamise asemel, sisaldab nende 
antav teave ka informatsiooni hinnatariifi kohta ja näeb välja üsna erinev teabest, mida 
muudel juhtudel esitatakse.

Muudatusettepanek 114
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Jaeinvestoritele tuleks anda teavet, 
mida nad vajavad teadliku 
investeerimisotsuse tegemiseks ning eri 
toodete võrdlemiseks, kuid selline teave 
peab olema lühike ja kokkuvõtlik − muidu 
tekib oht, et investorid ei hakka seda 
kasutama. Põhiteabedokument peaks 
seepärast hõlmama ainult põhilist teavet, 
esmajoones toote olemuse ja omaduste 
kohta, sh selle kohta, kas tootega kaasneb 
kapitali kaotamise võimalus, teavet tootega 
seotud kulude ja toote riskiprofiili kohta, 
samuti teavet toote tootluse kohta ning 
muud teavet, mis võib olla konkreetsete 
toodete, sh pensioni planeerimiseks 
mõeldud toodete omaduste mõistmiseks 
vajalik.

(11) Jaeinvestoritele tuleks anda teavet, 
mida nad vajavad teadliku 
investeerimisotsuse tegemiseks ning eri 
toodete võrdlemiseks, kuid selline teave 
peab olema lühike ja kokkuvõtlik − muidu 
tekib oht, et investorid ei hakka seda 
kasutama. Põhiteabedokument peaks 
seepärast hõlmama ainult põhilist teavet, 
esmajoones toote olemuse ja omaduste 
kohta, sh selle kohta, kas tootega kaasneb 
kapitali kaotamise võimalus, teavet tootega 
seotud kulude, toote riski ja
maksustamiskorra ning alusinvesteeringu
kohta, samuti teavet toote tootluse kohta 
ning muud teavet, mis võib olla 
konkreetsete toodete, sh pensioni 
planeerimiseks mõeldud toodete omaduste 
mõistmiseks vajalik. Euroopa Komisjon 
peaks kaaluma võimalust, et Euroopa 
avalik reitinguagentuur, mida on 
nimetatud 16. jaanuari 2013. aasta 
määruses ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride 
kohta, võiks anda põhiteavet Euroopa 
Liidu liikmesriikide poolt väljas antud 
riigivõlakirjade riskiprofiili kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 115
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Investoritel peaks olema selge 
ettekujutus kuludest ja tasudest, mis 
tekivad seoses nende investeeringuga 
mitte ainult tehingu tegemise kohas, vaid 
kogu investeerimise perioodi vältel. Tasud 
tuleks avalikustada täielikult: 
liitterminites ja kumulatiivselt. Tasu 
nõuannete eest tuleks arvutada lihtsamal 
viisil, et investoril oleks lihtsam mõista, 
mis see neile maksma läheb, ja see peaks 
soovitavalt olema väljendatud tunnitasu 
kujul. 

Or. en

Muudatusettepanek 116
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve peaks 
arendama internetipõhise 
fondianalüsaatori, mis oleks sarnane 
Ameerika Ühendriikides loodud FINRAle 
ja mis võimaldaks investoritel arvutada 
investeeringu lõppväärtuse pärast tasude 
ja kulude maha arvestamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 117
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Põhiteabe vorming peab võimaldama
jaeinvestoritel eri investeerimistooteid
võrrelda ning teabe vorm, esitusviis ja sisu 
tuleb hoolega läbi mõelda, et see oleks 
võimalikult lihtsalt mõistetav ja kasutatav.
Kõigi dokumentide puhul peavad jaotiste 
järjekord ja jaotiste pealkirjad olema 
samad. Lisaks tuleks eri tooteid 
käsitlevates põhiteabedokumentides 
sisalduvaid üksikasju ja teabe esitusviisi 
veelgi ühtlustada delegeeritud 
õigusaktidega, mille koostamisel võetakse 
arvesse läbiviidud ja käimasolevaid 
tarbijakäitumise uuringuid, sealhulgas 
selliste uuringute tulemusi, mille eesmärk 
on testida tarbijatele teabe esitamise viiside 
tõhusust. Lisaks saab jaeinvestor mõnede
investeerimistoodete puhul 
alusinvesteeringute vahel valida. Põhiteabe 
vormingut käsitlevates sätetes tuleb arvesse 
võtta ka selliseid tooteid.

(12) Põhiteave peaks olema esitatud 
standardses vormis, mis võimaldaks
jaeinvestoritel eri kombineeritud 
jaeinvesteerimistooteid võrrelda ning teabe 
vorm, esitusviis ja sisu tuleb hoolega läbi 
mõelda, et see oleks võimalikult lihtsalt 
mõistetav ja kasutatav. Kõigi dokumentide 
puhul peavad jaotiste järjekord ja jaotiste 
pealkirjad olema samad. Lisaks tuleks eri 
tooteid käsitlevates põhiteabedokumentides 
sisalduvaid üksikasju ja teabe esitusviisi 
veelgi ühtlustada delegeeritud 
õigusaktidega, mille koostamisel võetakse 
arvesse läbiviidud ja käimasolevaid 
tarbijakäitumise uuringuid, sealhulgas 
selliste uuringute tulemusi, mille eesmärk 
on testida tarbijatele teabe esitamise viiside 
tõhusust. Lisaks saab jaeinvestor mõnede
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete
puhul alusinvesteeringute vahel valida.
Põhiteabe vormingut käsitlevates sätetes 
tuleb arvesse võtta ka selliseid tooteid.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Põhiteabe vorming peab võimaldama 
jaeinvestoritel eri investeerimistooteid 
võrrelda ning teabe vorm, esitusviis ja sisu 
tuleb hoolega läbi mõelda, et see oleks 
võimalikult lihtsalt mõistetav ja kasutatav.
Kõigi dokumentide puhul peavad jaotiste 

(12) Põhiteabe vorming peab võimaldama 
jaeinvestoritel eri investeerimistooteid 
võrrelda ning teabe vorm, esitusviis ja sisu 
tuleb hoolega kavandada ja koostada, et 
see suurendaks maksimaalselt dokumendi 
kasutamist ja seeläbi aitaks arendada 
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järjekord ja jaotiste pealkirjad olema 
samad. Lisaks tuleks eri tooteid 
käsitlevates põhiteabedokumentides 
sisalduvaid üksikasju ja teabe esitusviisi 
veelgi ühtlustada delegeeritud 
õigusaktidega, mille koostamisel võetakse 
arvesse läbiviidud ja käimasolevaid 
tarbijakäitumise uuringuid, sealhulgas 
selliste uuringute tulemusi, mille eesmärk 
on testida tarbijatele teabe esitamise viiside 
tõhusust. Lisaks saab jaeinvestor mõnede 
investeerimistoodete puhul 
alusinvesteeringute vahel valida. Põhiteabe 
vormingut käsitlevates sätetes tuleb arvesse 
võtta ka selliseid tooteid.

finantsteadmisi ning oleks võimalikult 
lihtsalt mõistetav ja kasutatav. Kõigi 
dokumentide puhul peavad jaotiste 
järjekord ja jaotiste pealkirjad olema 
samad. Lisaks tuleks eri tooteid 
käsitlevates põhiteabedokumentides 
sisalduvaid üksikasju ja teabe esitusviisi 
veelgi ühtlustada delegeeritud 
õigusaktidega, mille koostamisel võetakse 
arvesse läbiviidud ja käimasolevaid 
tarbijakäitumise uuringuid, sealhulgas 
selliste uuringute tulemusi, mille eesmärk 
on testida tarbijatele teabe esitamise viiside 
tõhusust. Lisaks saab jaeinvestor mõnede 
investeerimistoodete puhul 
alusinvesteeringute vahel valida ja 
nendega võib kaasneda kulusid ja tasusid, 
mis sõltuvad kliendi isiklikest asjaoludest, 
näiteks tema vanusest või valitud 
investeerimissummast. Põhiteabe 
vormingut käsitlevates sätetes tuleb arvesse 
võtta ka selliseid tooteid.

Or. en

Selgitus

On oluline, et dokument oleks kasutatav paljude kombineeritud jaeinvesteerimistoodete puhul. 
Eelkõige võib paljudel kombineeritud jaeinvesteerimistoodetel olla lisafunktsioone nagu 
elukindlustus. Elukindlustuse kulud sõltuvad iga üksiku investori vanusest, mida tuleb 
tarbijale selgitada, enne kui ta saab teha teadliku otsuse selle kohta, kas osta toodet või mitte.

Muudatusettepanek 119
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Põhiteabe vorming peab võimaldama
jaeinvestoritel eri investeerimistooteid
võrrelda ning teabe vorm, esitusviis ja sisu 
tuleb hoolega läbi mõelda, et see oleks 
võimalikult lihtsalt mõistetav ja kasutatav.
Kõigi dokumentide puhul peavad jaotiste 
järjekord ja jaotiste pealkirjad olema 

(12) Põhiteave peaks olema esitatud 
standardses vormis, mis võimaldaks
jaeinvestoritel eri kombineeritud 
jaeinvesteerimistooteid võrrelda ning teabe 
vorm, esitusviis ja sisu tuleb hoolega läbi 
mõelda, et see suurendaks maksimaalselt 
finantsteadmisi ning oleks võimalikult 



AM\927693ET.doc 49/166 PE504.397v02-00

ET

samad. Lisaks tuleks eri tooteid
käsitlevates põhiteabedokumentides 
sisalduvaid üksikasju ja teabe esitusviisi 
veelgi ühtlustada delegeeritud 
õigusaktidega, mille koostamisel võetakse 
arvesse läbiviidud ja käimasolevaid 
tarbijakäitumise uuringuid, sealhulgas 
selliste uuringute tulemusi, mille eesmärk 
on testida tarbijatele teabe esitamise viiside 
tõhusust. Lisaks saab jaeinvestor mõnede
investeerimistoodete puhul 
alusinvesteeringute vahel valida. Põhiteabe 
vormingut käsitlevates sätetes tuleb arvesse 
võtta ka selliseid tooteid.

lihtsalt mõistetav ja kasutatav. Kõigi 
dokumentide puhul peavad jaotiste 
järjekord ja jaotiste pealkirjad olema 
samad. Lisaks tuleks eri kombineeritud 
jaetooteid käsitlevates 
põhiteabedokumentides sisalduvaid 
üksikasju ja teabe esitusviisi veelgi 
ühtlustada delegeeritud õigusaktidega, 
mille koostamisel võetakse arvesse 
läbiviidud ja käimasolevaid 
tarbijakäitumise uuringuid, sealhulgas 
selliste uuringute tulemusi, mille eesmärk 
on testida tarbijatele teabe esitamise viiside 
tõhusust. Lisaks saab jaeinvestor mõnede
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete
puhul alusinvesteeringute vahel valida ja 
nendega võib kaasneda mitmesuguseid 
kulusid ja tasusid, mis sõltuvad kliendi 
isiklikest asjaoludest, näiteks tema 
vanusest või investeerimissummast.
Põhiteabe vormingut käsitlevates sätetes 
tuleb arvesse võtta ka selliseid tooteid.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Põhiteabedokumendi ülaosas peaks 
keerukate toodete puhul olema 
hoiatusmärgis, et pädev asutus peab seda 
toodet jaeinvestorile sobimatuks. Selline 
täiendav läbipaistvusmeede aitab 
tarbijatel teha teadlikke otsuseid riski 
taseme kohta, mida nad võtavad, samuti 
aitab see vältida ebasobivate toodete 
müüki.

Or. en
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Muudatusettepanek 121
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Aina sagedamini ei ole finantstulu 
ainus jaeinvestorite investeerimisotsuseid 
mõjutav tegur. Tihti lähtuvad jaeinvestorid 
ka sotsiaalsetest või keskkonnaga seotud 
eesmärkidest. Lisaks võib jätkusuutlikke ja 
pikaajalisi investeerimisvõimalusi otsivate 
investorite silmis olla oluline ka teave 
investeeringute mitterahaliste aspektide 
kohta. Teavet investeerimistoote koostaja 
sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja 
juhtimisega seotud eesmärkide kohta võib 
olla raske võrrelda või selline teave võib 
puududa. Seepärast tuleks veelgi ühtlustada 
teavet selle kohta, kas käsitletud on ka 
sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja 
juhtimisega seotud küsimusi, ning kui seda 
on tehtud, siis kuidas.

(13) Aina sagedamini ei ole finantstulu 
ainus jaeinvestorite investeerimisotsuseid 
mõjutav tegur. Tihti lähtuvad jaeinvestorid 
ka sotsiaalsetest või keskkonnaga seotud 
eesmärkidest. Lisaks võib jätkusuutlikke ja 
pikaajalisi investeerimisvõimalusi otsivate 
investorite silmis olla oluline ka teave 
investeeringute mitterahaliste aspektide 
kohta. Teavet investeerimistoote koostaja 
sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja 
juhtimisega seotud eesmärkide kohta võib 
olla raske võrrelda või selline teave võib 
puududa. Seepärast tuleks veelgi ühtlustada 
teavet selle kohta, kas käsitletud on ka 
sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja 
juhtimisega seotud küsimusi, ning kui seda 
on tehtud, siis kuidas. Lisaks peaksid toote 
koostajad teatama põhiteabedokumendil, 
kas nende toode on otseinvesteering 
reaalmajanduses, või on see sünteetiline 
indeks.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Et põhiteave oleks usaldusväärne, 
tuleb määrusega nõuda 
investeerimistoodete koostajatelt 
põhiteabedokumendi ajakohastamist.
Selleks peab komisjon vastu võtma 
delegeeritud õigusakti, milles sätestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad teabe 

(15) Et põhiteave oleks usaldusväärne, 
tuleb määrusega nõuda 
investeerimistoodete koostajatelt 
põhiteabedokumendi ajakohastamist.
Samamoodi peaks üksus, kes müüb või 
tarnib kombineeritud 
jaeinvesteerimistooteid, hoidma 
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läbivaatamise tingimuste ja sageduse ning 
põhiteabedokumendi muutmise kohta.

jaeinvestoritele esitatud teabe 
ajakohasena. Selleks peab komisjon vastu 
võtma delegeeritud õigusakti, milles 
sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad teabe 
läbivaatamise tingimuste ja sageduse ning 
põhiteabedokumendi ja 
põhiteenindusdokumentide muutmise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Et põhiteave oleks usaldusväärne, 
tuleb määrusega nõuda
investeerimistoodete koostajatelt 
põhiteabedokumendi ajakohastamist.
Selleks peab komisjon vastu võtma 
delegeeritud õigusakti, milles sätestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad teabe 
läbivaatamise tingimuste ja sageduse ning 
põhiteabedokumendi muutmise kohta.

(15) Et põhiteave oleks usaldusväärne, 
tuleb määrusega nõuda kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete koostajatelt 
põhiteabedokumendi ajakohastamist.
Selleks peab komisjon vastu võtma 
delegeeritud õigusakti, milles sätestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad teabe 
läbivaatamise tingimuste ja sageduse ning 
põhiteabedokumendi muutmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Et põhiteave oleks usaldusväärne, 
tuleb määrusega nõuda 
investeerimistoodete koostajatelt 
põhiteabedokumendi ajakohastamist.
Selleks peab komisjon vastu võtma 
delegeeritud õigusakti, milles sätestatakse 

(15) Et põhiteave oleks usaldusväärne, 
tuleb määrusega nõuda 
investeerimistoodete koostajatelt 
põhiteabedokumendi ajakohastamist.
Selleks peab komisjon vastu võtma 
delegeeritud õigusakti, milles sätestatakse 
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üksikasjalikud eeskirjad teabe 
läbivaatamise tingimuste ja sageduse ning 
põhiteabedokumendi muutmise kohta.

üksikasjalikud eeskirjad teabe 
läbivaatamise tingimuste ja sageduse ning 
põhiteabedokumendi muutmise kohta.
Põhiteabedokument ja kõik selle 
ajakohastused tuleb edastada pädevale 
asutusele kinnitamiseks, mis tagab, et 
põhiteabedokument on kooskõlas 
käesoleva määrusega.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Põhiteabedokumendid on 
jaeinvestorite investeerimisotsuste alus.
Seepärast vastutavad investeerimistoodete 
koostajad jaeinvestorite ees käesoleva 
määruse eeskirjade täitmise eest. Seepärast 
on tähtis tagada, et jaeinvestoritel, kes oma 
investeerimisotsustes lähtusid 
põhiteabedokumendist, oleks õigus nõuda 
kahju heastamist. Samuti tuleks tagada, et 
kõigil jaeinvestoritel kogu liidus oleks 
samad õigused nõuda sellise kahju 
hüvitamist, mida nad kannavad seetõttu, et 
investeerimistoodete koostajad ei ole 
täitnud käesolevas määruses sätestatud 
nõudeid. Seepärast tuleks ühtlustada 
investeerimistoodete koostajate vastutust 
reguleerivaid sätteid. Määrusega tuleks 
ette näha, et jaeinvestor saaks pidada 
toote koostajat vastutavaks käesoleva 
määruse rikkumise eest, kui 
põhiteabedokumendi kasutamise tõttu on 
kantud kahju.

(16) Põhiteabedokumendid on 
jaeinvestorite investeerimisotsuste alus.
Seepärast vastutavad investeerimistoodete 
koostajad jaeinvestorite ees käesoleva 
määruse eeskirjade täitmise eest. Seepärast 
on tähtis tagada, et jaeinvestoritel, kes oma 
investeerimisotsustes lähtusid 
põhiteabedokumendist, oleks õigus nõuda 
kahju heastamist. Samuti tuleks tagada, et 
kõigil jaeinvestoritel kogu liidus oleks 
samad õigused nõuda sellise kahju 
hüvitamist, mida nad kannavad seetõttu, et 
investeerimistoodete koostajad ei ole 
täitnud käesolevas määruses sätestatud 
nõudeid. Seepärast tuleks ühtlustada 
investeerimistoodete koostajate vastutust 
reguleerivaid sätteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 126
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Põhiteabedokumendid on 
jaeinvestorite investeerimisotsuste alus.
Seepärast vastutavad investeerimistoodete 
koostajad jaeinvestorite ees käesoleva 
määruse eeskirjade täitmise eest. Seepärast 
on tähtis tagada, et jaeinvestoritel, kes oma 
investeerimisotsustes lähtusid 
põhiteabedokumendist, oleks õigus nõuda 
kahju heastamist. Samuti tuleks tagada, et 
kõigil jaeinvestoritel kogu liidus oleks 
samad õigused nõuda sellise kahju 
hüvitamist, mida nad kannavad seetõttu, et 
investeerimistoodete koostajad ei ole 
täitnud käesolevas määruses sätestatud 
nõudeid. Seepärast tuleks ühtlustada 
investeerimistoodete koostajate vastutust 
reguleerivaid sätteid. Määrusega tuleks ette 
näha, et jaeinvestor saaks pidada toote 
koostajat vastutavaks käesoleva määruse 
rikkumise eest, kui põhiteabedokumendi 
kasutamise tõttu on kantud kahju.

(16) Põhiteabedokumendid on 
jaeinvestorite investeerimisotsuste alus.
Seepärast vastutavad investeerimistoodete 
koostajad jaeinvestorite ees käesoleva 
määruse eeskirjade täitmise eest. Seepärast 
on tähtis tagada, et jaeinvestoritel, kes oma 
investeerimisotsustes lähtusid 
põhiteabedokumendist, oleks õigus nõuda 
kahju heastamist. Samuti tuleks tagada, et 
kõigil jaeinvestoritel kogu liidus oleks 
samad õigused nõuda sellise kahju 
hüvitamist, mida nad kannavad seetõttu, et 
investeerimistoodete koostajad ei ole 
täitnud käesolevas määruses sätestatud 
nõudeid. Seepärast tuleks ühtlustada 
investeerimistoodete koostajate vastutust 
reguleerivaid sätteid. Samuti tuleb ühtsuse 
tagamiseks sisse viia ühtlustatud 
lähenemine sanktsioonidele. Määrusega 
tuleks ette näha, et jaeinvestor saaks pidada 
toote koostajat vastutavaks käesoleva 
määruse rikkumise eest, kui 
põhiteabedokumendi kasutamise tõttu on 
kantud kahju.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Põhiteabedokumendid on 
jaeinvestorite investeerimisotsuste alus.
Seepärast vastutavad investeerimistoodete 
koostajad jaeinvestorite ees käesoleva 

(16) Põhiteabedokumendid on 
jaeinvestorite investeerimisotsuste alus.
Seepärast vastutavad investeerimistoodete 
koostajad jaeinvestorite ees käesoleva 
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määruse eeskirjade täitmise eest. Seepärast 
on tähtis tagada, et jaeinvestoritel, kes oma 
investeerimisotsustes lähtusid 
põhiteabedokumendist, oleks õigus nõuda 
kahju heastamist. Samuti tuleks tagada, et 
kõigil jaeinvestoritel kogu liidus oleks 
samad õigused nõuda sellise kahju 
hüvitamist, mida nad kannavad seetõttu, et 
investeerimistoodete koostajad ei ole 
täitnud käesolevas määruses sätestatud 
nõudeid. Seepärast tuleks ühtlustada 
investeerimistoodete koostajate vastutust 
reguleerivaid sätteid. Määrusega tuleks ette 
näha, et jaeinvestor saaks pidada toote 
koostajat vastutavaks käesoleva määruse 
rikkumise eest, kui põhiteabedokumendi 
kasutamise tõttu on kantud kahju.

määruse eeskirjade täitmise eest. Seepärast 
on tähtis tagada, et jaeinvestoritel, kes oma 
investeerimisotsustes lähtusid 
põhiteabedokumendist, oleks õigus nõuda 
kahju heastamist. Samuti tuleks tagada, et 
kõigil jaeinvestoritel kogu liidus oleks 
samad õigused nõuda sellise kahju 
hüvitamist, mida nad kannavad seetõttu, et 
investeerimistoodete koostajad ei ole 
täitnud käesolevas määruses sätestatud 
nõudeid. Seepärast tuleks ühtlustada 
investeerimistoodete koostajate vastutust 
reguleerivaid sätteid. Määrusega tuleks ette 
näha, et jaeinvestor saaks pidada toote 
koostajat vastutavaks käesoleva määruse 
rikkumise eest, kui eksitava või ebatäpse
põhiteabedokumendi kasutamise tõttu on 
kantud kahju.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Põhiteabedokumendid on 
jaeinvestorite investeerimisotsuste alus.
Seepärast vastutavad investeerimistoodete
koostajad jaeinvestorite ees käesoleva 
määruse eeskirjade täitmise eest. Seepärast 
on tähtis tagada, et jaeinvestoritel, kes oma 
investeerimisotsustes lähtusid 
põhiteabedokumendist, oleks õigus nõuda 
kahju heastamist. Samuti tuleks tagada, et 
kõigil jaeinvestoritel kogu liidus oleks 
samad õigused nõuda sellise kahju 
hüvitamist, mida nad kannavad seetõttu, et
investeerimistoodete koostajad ei ole 
täitnud käesolevas määruses sätestatud 
nõudeid. Seepärast tuleks ühtlustada
investeerimistoodete koostajate vastutust 
reguleerivaid sätteid. Määrusega tuleks ette 

(16) Põhiteabedokumendid on 
jaeinvestorite investeerimisotsuste alus.
Seepärast vastutavad kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete koostajad 
jaeinvestorite ees käesoleva määruse 
eeskirjade täitmise eest. Seepärast on tähtis 
tagada, et jaeinvestoritel, kes oma 
investeerimisotsustes lähtusid 
põhiteabedokumendist, oleks õigus nõuda 
kahju heastamist. Samuti tuleks tagada, et 
kõigil jaeinvestoritel kogu liidus oleks 
samad õigused nõuda sellise kahju 
hüvitamist, mida nad kannavad seetõttu, et
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete
koostajad ei ole täitnud käesolevas 
määruses sätestatud nõudeid. Seepärast 
tuleks ühtlustada kombineeritud 
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näha, et jaeinvestor saaks pidada toote 
koostajat vastutavaks käesoleva määruse 
rikkumise eest, kui põhiteabedokumendi 
kasutamise tõttu on kantud kahju.

jaeinvesteerimistoodete koostajate 
vastutust reguleerivaid sätteid. Määrusega 
tuleks ette näha, et jaeinvestor saaks pidada 
toote koostajat vastutavaks käesoleva 
määruse rikkumise eest, kui 
põhiteabedokumendi kasutamise tõttu on 
kantud kahju, kuna see 
põhiteabedokument oli eksitav, ebatäpne, 
prospektiga kokkusobimatu või kui 
prospekti ei koostatud, siis mittevastav 
toote tingimustele.

Or. en

Selgitus

See käsitlus on sisestatud selle selgitamiseks, et toote koostaja peaks vastutama 
põhiteabedokumendi eest ainult selles ulatuses, mis on eksitav, ebatäpne või ei ole kooskõlas 
prospektiga või toote asjakohaste tingimustega.

Muudatusettepanek 129
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuna jaeinvestorid ei ole üldiselt eriti 
kursis investeerimistoodete koostajate 
sisekorraga, tuleks tõendamiskoormis 
ümber pöörata. Toote koostaja peab 
tõendama, et põhiteabedokument on 
koostatud käesoleva määruse kohaselt. 
Jaeinvestor peab siiski tõendama, et kahju 
on toimunud põhiteabedokumendis oleva 
teabe kasutamise tõttu, sest see on 
jaeinvestori isiklik küsimus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 130
Syed Kamall
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuna jaeinvestorid ei ole üldiselt eriti 
kursis investeerimistoodete koostajate 
sisekorraga, tuleks tõendamiskoormis 
ümber pöörata. Toote koostaja peab 
tõendama, et põhiteabedokument on 
koostatud käesoleva määruse kohaselt. 
Jaeinvestor peab siiski tõendama, et kahju 
on toimunud põhiteabedokumendis oleva 
teabe kasutamise tõttu, sest see on 
jaeinvestori isiklik küsimus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna määruse peamine liikumapanev jõud on selle kooskõla eurofondi IV direktiiviga, et 
tagada vastutussüsteemide järjepidevus, peaks määrus selle asemel sisaldama sätet, et 
liikmesriikide siseriiklike õigusaktidega tuleb ette näha piisavad tsiviilõiguskaitsevahendid 
jaeinvestori jaoks.

Muudatusettepanek 131
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuna jaeinvestorid ei ole üldiselt eriti 
kursis investeerimistoodete koostajate 
sisekorraga, tuleks tõendamiskoormis 
ümber pöörata. Toote koostaja peab 
tõendama, et põhiteabedokument on 
koostatud käesoleva määruse kohaselt. 
Jaeinvestor peab siiski tõendama, et kahju 
on toimunud põhiteabedokumendis oleva 
teabe kasutamise tõttu, sest see on 
jaeinvestori isiklik küsimus.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 132
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuna jaeinvestorid ei ole üldiselt eriti 
kursis investeerimistoodete koostajate 
sisekorraga, tuleks tõendamiskoormis 
ümber pöörata. Toote koostaja peab 
tõendama, et põhiteabedokument on 
koostatud käesoleva määruse kohaselt. 
Jaeinvestor peab siiski tõendama, et kahju 
on toimunud põhiteabedokumendis oleva 
teabe kasutamise tõttu, sest see on 
jaeinvestori isiklik küsimus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 133
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuna jaeinvestorid ei ole üldiselt eriti 
kursis investeerimistoodete koostajate 
sisekorraga, tuleks tõendamiskoormis
ümber pöörata. Toote koostaja peab
tõendama, et põhiteabedokument on 
koostatud käesoleva määruse kohaselt. 
Jaeinvestor peab siiski tõendama, et kahju 
on toimunud põhiteabedokumendis oleva 
teabe kasutamise tõttu, sest see on 
jaeinvestori isiklik küsimus.

(17) Kuna jaeinvestorid ei ole üldiselt eriti 
kursis investeerimistoodete koostajate 
sisekorraga, ei saa tõendamiskoormis
lasuda üksnes investoril. Jaeinvestor peab
osutama, miks ta arvab, et 
põhiteabedokument ei vasta käesoleva 
määruse nõuetele. Sel juhul peab
kõnealusele kaebusele vastama toote 
koostaja.

Or. fr

Selgitus

Võib kasutada kohandatud vastutuseeskirju, ilma et oleks vaja rikkuda olulist 
menetluspõhimõtet (tõendamiskoormis). Vt reitinguagentuuride kohta vastu võetud teksti.
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Muudatusettepanek 134
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuna jaeinvestorid ei ole üldiselt eriti 
kursis investeerimistoodete koostajate 
sisekorraga, tuleks tõendamiskoormis 
ümber pöörata. Toote koostaja peab 
tõendama, et põhiteabedokument on 
koostatud käesoleva määruse kohaselt.
Jaeinvestor peab siiski tõendama, et kahju 
on toimunud põhiteabedokumendis oleva 
teabe kasutamise tõttu, sest see on 
jaeinvestori isiklik küsimus.

(17) Kuna jaeinvestorid ei ole üldiselt eriti 
kursis investeerimistoodete koostajate 
sisekorraga, tuleks tõendamiskoormis 
ümber pöörata. Toote koostaja peab 
tõendama, et põhiteabedokument on 
koostatud käesoleva määruse kohaselt.

Or. de

Muudatusettepanek 135
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Investeerimistootja koostaja
tsiviilvastutusega seotud küsimusi, mida 
käesolev määrus ei hõlma, tuleks 
reguleerida kohaldatava siseriikliku 
õigusega, mis määratakse kindlaks 
rahvusvahelise eraõiguse asjaomaste 
eeskirjade alusel. Milline on pädev kohus 
tegema otsust jaeinvestori esitatud 
tsiviilvastutust käsitleva kaebuse kohta, 
tuleks määrata rahvusvahelise 
kohtualluvuse asjaomaste eeskirjade alusel.

(18) Jaeinvesteerimistoote koostaja
tsiviilvastutust tuleks reguleerida 
kohaldatava siseriikliku õigusega, mis 
määratakse kindlaks rahvusvahelise 
eraõiguse asjaomaste eeskirjade alusel.
Milline on pädev kohus tegema otsust 
jaeinvestori esitatud tsiviilvastutust 
käsitleva kaebuse kohta, tuleks määrata 
rahvusvahelise kohtualluvuse asjaomaste 
eeskirjade alusel.

Or. en

Selgitus

Vt eelmine selgitus.
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Muudatusettepanek 136
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Investeerimistootja koostaja
tsiviilvastutusega seotud küsimusi, mida 
käesolev määrus ei hõlma, tuleks 
reguleerida kohaldatava siseriikliku 
õigusega, mis määratakse kindlaks 
rahvusvahelise eraõiguse asjaomaste 
eeskirjade alusel. Milline on pädev kohus 
tegema otsust jaeinvestori esitatud 
tsiviilvastutust käsitleva kaebuse kohta, 
tuleks määrata rahvusvahelise 
kohtualluvuse asjaomaste eeskirjade alusel.

(18) Investeerimistoote koostaja
tsiviilvastutust tuleks reguleerida 
kohaldatava siseriikliku õigusega, mis 
määratakse kindlaks rahvusvahelise 
eraõiguse asjaomaste eeskirjade alusel.
Milline on pädev kohus tegema otsust 
jaeinvestori esitatud tsiviilvastutust 
käsitleva kaebuse kohta, tuleks määrata 
rahvusvahelise kohtualluvuse asjaomaste 
eeskirjade alusel.

Or. en

Selgitus

Muudatusega kooskõlastatakse vastutuse küsimuses kombineeritud investeerimistoodete 
määruse ja eurofondide direktiivi tekst.

Muudatusettepanek 137
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Et jaeinvestor saaks teha teadliku 
investeerimisotsuse, tuleks 
investeerimistoodete müüjatelt nõuda 
põhiteabedokumendi esitamist aegsasti 
enne mis tahes tehingu sõlmimist. Seda 
nõuet tuleks kohaldada üldiselt, olenemata 
tehingu toimumise kohast ja viisist. Müüja 
mõiste hõlmab nii turustajat kui ka 
investeerimistoote koostajat ennast, kui ta 
otsustab müüa toodet jaeinvestoritele otse.

(19) Et jaeinvestor saaks teha teadliku 
investeerimisotsuse, tuleks 
investeerimistoodete müüjatelt nõuda 
põhiteabedokumendi esitamist aegsasti
enne mis tahes tehingu sõlmimist. Seda 
nõuet tuleks kohaldada olenemata tehingu 
toimumise kohast ja viisist. Müüja mõiste 
hõlmab nii turustajat kui ka 
investeerimistoote koostajat ennast, kui ta 
otsustab müüa toodet jaeinvestoritele otse.



PE504.397v02-00 60/166 AM\927693ET.doc

ET

Vajaliku paindlikkuse ja 
proportsionaalsuse saavutamiseks tuleks 
jaeinvestoritele, kes soovivad tehingu 
sõlmida sidevahendite abil, esitada 
põhiteabedokument pärast tehingu 
sõlmimist. Isegi sellisel juhul oleks 
investoril põhiteabest kasu, näiteks 
võimaldaks see võrrelda ostetud toodet 
põhiteabedokumendis kirjeldatuga. 
Käesolev artikkel ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/65/EÜ kehtivust.

Käesolev artikkel ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/65/EÜ kehtivust.

Or. de

Muudatusettepanek 138
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Et jaeinvestor saaks teha teadliku 
investeerimisotsuse, tuleks 
investeerimistoodete müüjatelt nõuda 
põhiteabedokumendi esitamist aegsasti 
enne mis tahes tehingu sõlmimist. Seda 
nõuet tuleks kohaldada üldiselt, olenemata 
tehingu toimumise kohast ja viisist. Müüja 
mõiste hõlmab nii turustajat kui ka 
investeerimistoote koostajat ennast, kui ta 
otsustab müüa toodet jaeinvestoritele otse.
Vajaliku paindlikkuse ja 
proportsionaalsuse saavutamiseks tuleks 
jaeinvestoritele, kes soovivad tehingu 
sõlmida sidevahendite abil, esitada 
põhiteabedokument pärast tehingu 
sõlmimist. Isegi sellisel juhul oleks 
investoril põhiteabest kasu, näiteks 
võimaldaks see võrrelda ostetud toodet 
põhiteabedokumendis kirjeldatuga. 
Käesolev artikkel ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/65/EÜ kehtivust.

(19) Et jaeinvestor saaks teha teadliku 
investeerimisotsuse, tuleks 
investeerimistoodete müüjatelt nõuda 
põhiteabedokumendi esitamist aegsasti 
enne mis tahes tehingu sõlmimist. Investor 
peaks andma isiklikult allkirja või 
elektroonilise allkirja, millega ta kinnitab, 
et on põhiteabedokumendi kätte saanud ja 
sellega tutvunud. Seda nõuet tuleks 
kohaldada üldiselt, olenemata tehingu
toimumise kohast ja viisist. Müüja mõiste 
hõlmab nii turustajat kui ka 
investeerimistoote koostajat ennast, kui ta 
otsustab müüa toodet jaeinvestoritele otse.
Käesolev artikkel ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/65/EÜ kehtivust. Võimaluse korral 
tuleks investoritele jätta 
järelemõtlemisperiood, mille jooksul nad 
võivad otsustada tehingust loobuda.
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Or. en

Muudatusettepanek 139
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Et jaeinvestor saaks teha teadliku 
investeerimisotsuse, tuleks
investeerimistoodete müüjatelt nõuda 
põhiteabedokumendi esitamist aegsasti 
enne mis tahes tehingu sõlmimist. Seda 
nõuet tuleks kohaldada üldiselt, olenemata 
tehingu toimumise kohast ja viisist. Müüja 
mõiste hõlmab nii turustajat kui ka
investeerimistoote koostajat ennast, kui ta 
otsustab müüa toodet jaeinvestoritele otse.
Vajaliku paindlikkuse ja 
proportsionaalsuse saavutamiseks tuleks 
jaeinvestoritele, kes soovivad tehingu 
sõlmida sidevahendite abil, esitada 
põhiteabedokument pärast tehingu 
sõlmimist. Isegi sellisel juhul oleks 
investoril põhiteabest kasu, näiteks 
võimaldaks see võrrelda ostetud toodet 
põhiteabedokumendis kirjeldatuga.
Käesolev artikkel ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/65/EÜ kehtivust.

(19) Et jaeinvestor saaks teha teadliku 
investeerimisotsuse, tuleks kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete müüjatelt nõuda 
põhiteabedokumendi esitamist aegsasti 
enne mis tahes tehingu sõlmimist. Seda 
nõuet tuleks kohaldada üldiselt, olenemata 
tehingu toimumise kohast ja viisist. Müüja 
mõiste hõlmab nii turustajat kui ka
kombineeritud jaeinvesteerimistoote
koostajat ennast, kui ta otsustab müüa 
toodet jaeinvestoritele otse. Vajaliku 
paindlikkuse ja proportsionaalsuse 
saavutamiseks tuleks jaeinvestoritele, kes 
soovivad tehingu sõlmida sidevahendite 
abil, esitada põhiteabedokument pärast 
tehingu sõlmimist. Isegi sellisel juhul oleks 
investoril põhiteabest kasu, näiteks 
võimaldaks see võrrelda ostetud toodet 
põhiteabedokumendis kirjeldatuga.
Käesolev artikkel ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/65/EÜ kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Et jaeinvestor saaks teha teadliku 
investeerimisotsuse, tuleks 

(19) Et jaeinvestor saaks teha teadliku 
investeerimisotsuse, tuleks 
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investeerimistoodete müüjatelt nõuda 
põhiteabedokumendi esitamist aegsasti 
enne mis tahes tehingu sõlmimist. Seda 
nõuet tuleks kohaldada üldiselt, olenemata 
tehingu toimumise kohast ja viisist. Müüja 
mõiste hõlmab nii turustajat kui ka 
investeerimistoote koostajat ennast, kui ta 
otsustab müüa toodet jaeinvestoritele otse.
Vajaliku paindlikkuse ja 
proportsionaalsuse saavutamiseks tuleks 
jaeinvestoritele, kes soovivad tehingu 
sõlmida sidevahendite abil, esitada 
põhiteabedokument pärast tehingu 
sõlmimist. Isegi sellisel juhul oleks 
investoril põhiteabest kasu, näiteks 
võimaldaks see võrrelda ostetud toodet 
põhiteabedokumendis kirjeldatuga.
Käesolev artikkel ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/65/EÜ kehtivust.

investeerimistoodete alal nõustajatelt või 
investeerimistoodete müüjatelt nõuda 
põhiteabedokumendi esitamist aegsasti 
enne mis tahes tehingu sõlmimist. Seda 
nõuet tuleks kohaldada üldiselt, olenemata 
tehingu toimumise kohast ja viisist.
Nõustaja või müüja mõiste hõlmab nii 
turustajat kui ka investeerimistoote 
koostajat ennast, kui ta otsustab anda toote 
kohta nõu või müüa toodet jaeinvestoritele 
otse. Vajaliku paindlikkuse ja 
proportsionaalsuse saavutamiseks tuleks 
jaeinvestoritele, kes soovivad tehingu 
sõlmida sidevahendite abil, esitada 
põhiteabedokument pärast tehingu 
sõlmimist. Isegi sellisel juhul oleks 
investoril põhiteabest kasu, näiteks 
võimaldaks see võrrelda ostetud toodet 
põhiteabedokumendis kirjeldatuga.
Käesolev artikkel ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/65/EÜ kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tuleks kehtestada ühtsed eeskirjad, et
investeerimistoote müüjal oleks teatav 
valik seoses teabekandjaga, mille abil 
põhiteabedokument jaeinvestoritele 
esitatakse ning et oleks võimalik kasutada 
ka elektroonilist sidet, kui see on tehingu 
asjaolusid arvestades asjakohane.
Jaeinvestorile tuleb siis anda võimalus 
saada kõnealust dokumenti paberil. Teabe 
kättesaadavuse tagamiseks tuleb 
põhiteabedokument alati esitada tasuta.

(20) Tuleks kehtestada ühtsed eeskirjad, et
kombineeritud jaeinvesteerimistoote
müüjal oleks teatav valik seoses 
teabekandjaga, mille abil 
põhiteabedokument jaeinvestoritele 
esitatakse ning et oleks võimalik kasutada 
ka elektroonilist sidet, kui see on tehingu 
asjaolusid arvestades asjakohane.
Jaeinvestorile tuleb siis anda võimalus 
saada kõnealust dokumenti paberil. Teabe 
kättesaadavuse tagamiseks tuleb 
põhiteabedokument alati esitada tasuta.
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Or. en

Muudatusettepanek 142
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tuleks kehtestada ühtsed eeskirjad, et
investeerimistoote müüjal oleks teatav 
valik seoses teabekandjaga, mille abil 
põhiteabedokument jaeinvestoritele 
esitatakse ning et oleks võimalik kasutada
ka elektroonilist sidet, kui see on tehingu 
asjaolusid arvestades asjakohane.
Jaeinvestorile tuleb siis anda võimalus 
saada kõnealust dokumenti paberil. Teabe 
kättesaadavuse tagamiseks tuleb 
põhiteabedokument alati esitada tasuta.

(20) Tuleks kehtestada ühtsed eeskirjad, et
investeerimistoodete alal nõustajal või 
investeerimstoote müüjal oleks teatav valik 
seoses teabekandjaga, mille abil 
põhiteabedokument jaeinvestoritele 
esitatakse ning et oleks võimalik kasutada 
ka elektroonilist sidet, kui see on tehingu 
asjaolusid arvestades asjakohane.
Jaeinvestorile tuleb siis anda võimalus 
saada kõnealust dokumenti paberil. Teabe 
kättesaadavuse tagamiseks tuleb 
põhiteabedokument alati esitada tasuta.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Investeerimistoodete usaldusväärsuse 
kindlustamiseks jaeinvestorite silmis tuleb 
kehtestada nõuded asjakohaste 
sisemenetluste jaoks, millega nähakse ette, 
et jaeinvestorid saavad investeerimistoote 
koostajalt kaebustele sisulise vastuse.

(21) Investeerimistoodete ja üldiselt 
finantsturgude usaldusväärsuse 
kindlustamiseks jaeinvestorite silmis tuleb 
kehtestada nõuded asjakohaste 
sisemenetluste jaoks, millega nähakse ette, 
et jaeinvestorid saavad investeerimistoote 
koostajalt kaebustele sisulise vastuse.

Or. en
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Muudatusettepanek 144
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Investeerimistoodete usaldusväärsuse 
kindlustamiseks jaeinvestorite silmis tuleb 
kehtestada nõuded asjakohaste 
sisemenetluste jaoks, millega nähakse ette, 
et jaeinvestorid saavad investeerimistoote 
koostajalt kaebustele sisulise vastuse.

(21) Kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete usaldusväärsuse 
kindlustamiseks jaeinvestorite silmis tuleb 
kehtestada nõuded asjakohaste 
sisemenetluste jaoks, millega nähakse ette, 
et jaeinvestorid saavad investeerimistoote 
koostajalt kaebustele sisulise vastuse.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimistooteid käsitleva teabe parem 
avaldamine on jaeinvestorite usalduse 
taastamiseks finantsturgude vastu küll 
väga oluline, aga sama olulised on ka 
tootedisaini eeskirjad, mis tagavad 
jaeinvestorite tõhusa kaitse. 
Finantsnõustajate antud nõuannete 
ebatäielikkus, erapoolikus otsustamisel ja 
tõendid selle kohta, et finantskäitumine 
sõltub eelkõige psühholoogilistest 
asjaoludest, tekitab probleeme, mis tuleb 
lahendada keerulisuse vähendamisega 
investeerimistoodete kombineerimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Arlene McCarthy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Investorite huvide kaitsmiseks on 
vaja kehtestada eeskirjad, milles on 
kindlaks määratud varad, millesse saab 
investeerida jaeinvestoritele müüdud 
investeerimistooteid. Sellega tagatakse, et 
jaeinvestoritele ei pakuta ebatavalisi ja/või 
reguleerimata varaklasse. Oluline on 
piirata ka toodete tingliku väärtusega 
seotud maksimaalset riskipositsiooni. 
Tuletisinstrumentide osas tuleks sätestada 
instrumentide sobivuse nõuded ja piirata 
tuletisinstrumentide kasutamist lihtsate 
tuletisinstrumentidega, keskmise 
hinnamäära ja esimese põlvkonna tõkendi 
võimalusega. Piirdumine lihtsate 
tuletisinstrumentidega ei piiraks 
investorite valikuvõimalusi, aga hoiaks 
ära asjakohatute ja liiga keeruliste 
riskipositsioonide ning kombineerimise 
pakkumise mitteelukutselistele 
investoritele.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kohtuvälise lahendamise menetlused 
võimaldavad vaidluste kiiremat ja 
odavamat lahendamist kui kohtus ning 
vähendavad kohtusüsteemi koormust.
Seepärast peaksid investeerimistoodete 
koostajad ja investeerimistooteid müüvad 
isikud olema kohustatud osalema sellistes 
jaeinvestorite algatatud menetlustes seoses 
käesoleva määrusega ette nähtud õiguste ja 
kohustustega, arvestades teatavaid tõhusa 

(22) Kohtuvälise lahendamise menetlused 
võimaldavad vaidluste kiiremat ja 
odavamat lahendamist kui kohtus ning 
vähendavad kohtusüsteemi koormust.
Seepärast peaksid investeerimistoodete 
koostajad ja investeerimistooteid müüvad 
isikud osalema sellistes jaeinvestorite 
algatatud menetlustes seoses käesoleva 
määrusega ette nähtud õiguste ja 
kohustustega, järgides vaidluste 
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kohtuliku kaitse põhimõttest lähtuvaid 
kaitsemeetmeid. Eelkõige ei tohiks 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused mõjutada selliste menetluste 
poolte õigusi kohtumenetluste 
algatamiseks.

kohtuvälist lahendamist käsitleva 
direktiivi […] sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kohtuvälise lahendamise menetlused 
võimaldavad vaidluste kiiremat ja 
odavamat lahendamist kui kohtus ning 
vähendavad kohtusüsteemi koormust.
Seepärast peaksid investeerimistoodete
koostajad ja investeerimistooteid müüvad 
isikud olema kohustatud osalema sellistes 
jaeinvestorite algatatud menetlustes seoses 
käesoleva määrusega ette nähtud õiguste ja 
kohustustega, arvestades teatavaid tõhusa 
kohtuliku kaitse põhimõttest lähtuvaid 
kaitsemeetmeid. Eelkõige ei tohiks 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused mõjutada selliste menetluste 
poolte õigusi kohtumenetluste 
algatamiseks.

(22) Kohtuvälise lahendamise menetlused 
võimaldavad vaidluste kiiremat ja 
odavamat lahendamist kui kohtus ning 
vähendavad kohtusüsteemi koormust.
Seepärast peaksid kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete koostajad ja
kombineeritud jaeinvesteerimistooteid
müüvad isikud olema kohustatud osalema 
sellistes jaeinvestorite algatatud 
menetlustes seoses käesoleva määrusega 
ette nähtud õiguste ja kohustustega, 
arvestades teatavaid tõhusa kohtuliku 
kaitse põhimõttest lähtuvaid 
kaitsemeetmeid. Eelkõige ei tohiks 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused mõjutada selliste menetluste 
poolte õigusi kohtumenetluste 
algatamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kohtuvälise lahendamise menetlused 
võimaldavad vaidluste kiiremat ja 
odavamat lahendamist kui kohtus ning 
vähendavad kohtusüsteemi koormust.
Seepärast peaksid investeerimistoodete
koostajad ja investeerimistooteid müüvad 
isikud olema kohustatud osalema sellistes 
jaeinvestorite algatatud menetlustes seoses 
käesoleva määrusega ette nähtud õiguste ja 
kohustustega, arvestades teatavaid tõhusa 
kohtuliku kaitse põhimõttest lähtuvaid 
kaitsemeetmeid. Eelkõige ei tohiks 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused mõjutada selliste menetluste 
poolte õigusi kohtumenetluste 
algatamiseks.

(22) Kohtuvälise lahendamise menetlused 
võimaldavad vaidluste kiiremat ja 
odavamat lahendamist kui kohtus ning 
vähendavad kohtusüsteemi koormust.
Seepärast peaksid kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete koostajad ja
kombineeritud jaeinvesteerimistooteid
müüvad isikud olema kohustatud osalema 
sellistes jaeinvestorite algatatud 
menetlustes seoses käesoleva määrusega 
ette nähtud õiguste ja kohustustega,
arvestades teatavaid tõhusa kohtuliku 
kaitse põhimõttest lähtuvaid 
kaitsemeetmeid. Eelkõige ei tohiks 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused mõjutada selliste menetluste 
poolte õigusi kohtumenetluste 
algatamiseks. Vaidluste kohtuvälise 
lahendamise korral peaks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
(tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
kohta ja millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 
2009/22/EÜ) olema selle direktiivi suhtes 
siduv.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kuna põhiteavet investeerimistoodete
kohta peavad esitama finantsturgude 
pangandus-, kindlustus-, väärtpaberi ja 
fondisektorites tegutsevad ettevõtted, on 
väga oluline sujuv koostöö
investeerimistoodete koostajate eri 
järelevalveasutuste vahel ning nende ühine 

(23) Kuna põhiteavet kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete kohta peavad 
esitama finantsturgude pangandus-, 
kindlustus-, väärtpaberi ja fondisektorites 
tegutsevad ettevõtted, on väga oluline 
sujuv koostöö kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete koostajate eri 
järelevalveasutuste vahel ning nende ühine 
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arusaam käesoleva määruse kohaldamisest. arusaam käesoleva määruse kohaldamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kooskõlas komisjoni 2010. aasta 
teatisega sanktsioonide tõhustamise kohta 
finantsteenuste sektoris ning selleks, et 
tagada käesolevas määruses sätestatud 
nõuete täitmist, peavad liikmesriigid võtma 
vajalikke meetmeid, millega nähakse ette, 
et määruse rikkumise puhul kohaldatakse 
asjakohaseid halduskaristusi ja -meetmeid. 
Et sanktsioonidel oleks üldiselt hoiatav 
mõju ning et tugevdada investorite kaitset, 
hoiatades neid investeerimistoodete eest, 
mille turustamisel rikutakse käesoleva 
määruse sätteid, tuleks sanktsioonid ja 
meetmed tavaliselt avaldada, välja arvatud 
teatavatel täpselt määratletud asjaoludel.

(24) Kooskõlas komisjoni 2010. aasta 
teatisega sanktsioonide tõhustamise kohta 
finantsteenuste sektoris ning selleks, et 
tagada käesolevas määruses sätestatud 
nõuete täitmist, peavad liikmesriigid võtma 
vajalikke meetmeid, millega nähakse ette, 
et määruse rikkumise puhul kohaldatakse 
asjakohaseid halduskaristusi ja -meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kooskõlas komisjoni 2010. aasta 
teatisega sanktsioonide tõhustamise kohta 
finantsteenuste sektoris ning selleks, et 
tagada käesolevas määruses sätestatud 
nõuete täitmist, peavad liikmesriigid võtma 
vajalikke meetmeid, millega nähakse ette, 
et määruse rikkumise puhul kohaldatakse 

(24) Kooskõlas komisjoni 2010. aasta 
teatisega sanktsioonide tõhustamise kohta 
finantsteenuste sektoris ning selleks, et 
tagada käesolevas määruses sätestatud 
nõuete täitmist, peavad liikmesriigid võtma 
vajalikke meetmeid, millega nähakse ette, 
et määruse rikkumise puhul kohaldatakse 



AM\927693ET.doc 69/166 PE504.397v02-00

ET

asjakohaseid halduskaristusi ja -meetmeid.
Et sanktsioonidel oleks üldiselt hoiatav 
mõju ning et tugevdada investorite kaitset, 
hoiatades neid investeerimistoodete eest, 
mille turustamisel rikutakse käesoleva 
määruse sätteid, tuleks sanktsioonid ja 
meetmed tavaliselt avaldada, välja arvatud 
teatavatel täpselt määratletud asjaoludel.

asjakohaseid halduskaristusi ja -meetmeid.
Et sanktsioonidel oleks üldiselt hoiatav 
mõju ning et tugevdada investorite kaitset, 
hoiatades neid investeerimistoodete eest, 
mille turustamisel rikutakse käesoleva 
määruse sätteid, tuleks sanktsioonid ja 
meetmed avaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Käesoleva määruse eesmärkide 
täitmiseks tuleks komisjonile anda õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290 üksikasjade kindlaks määramiseks 
seoses põhiteabedokumendi esitamisviisi ja 
formaadiga, põhiteabedokumendi sisuga, 
põhiteabedokumendi esitamise ajastamise 
üksikasjalike nõuetega ning 
põhiteabedokumendi muutmise ja 
läbivaatamisega. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone.
Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel saatma 
asjaomased dokumendid korraga õigel ajal 
ja nõudeid järgides Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

(25) Käesoleva määruse eesmärkide 
täitmiseks tuleks komisjonile anda õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290 üksikasjade kindlaks määramiseks 
seoses põhiteabedokumendi esitamisviisi ja 
formaadiga, põhiteabedokumendi sisuga, 
põhiteabedokumendi esitamise ajastamise 
üksikasjalike nõuetega ning 
põhiteabedokumendi muutmise ja 
läbivaatamisega. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone ja 
tarbijauuringuid. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel saatma asjaomased 
dokumendid korraga õigel ajal ja nõudeid 
järgides Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Eurofondide osakud on käesoleva 
määruse tähenduses küll 
investeerimistooted, kuid võttes arvesse, et 
direktiiviga 2009/65/EÜ on hiljuti 
kehtestatud nõuded investoritele esitatava 
põhiteabe kohta, oleks proportsionaalsuse 
huvides asjakohane kohaldada eurofondide 
osakute suhtes pärast käesoleva määruse 
jõustumist viieaastast üleminekuperioodi, 
mille jooksul käesolevat määrust 
kõnealuste toodete suhtes ei kohaldata.
Kõnealuse ajavahemiku möödumisel 
hakatakse nende suhtes käesolevat määrust 
kohaldama, kui üleminekuperioodi ei 
pikendata.

(28) Eurofondide osakud on käesoleva 
määruse tähenduses küll 
investeerimistooted, kuid võttes arvesse, et 
direktiiviga 2009/65/EÜ on hiljuti 
kehtestatud nõuded investoritele esitatava 
põhiteabe kohta, oleks proportsionaalsuse 
huvides asjakohane kohaldada eurofondide 
osakute suhtes pärast käesoleva määruse 
jõustumist viieaastast üleminekuperioodi, 
mille jooksul käesolevat määrust 
kõnealuste toodete suhtes ei kohaldata.
Kõnealuse ajavahemiku möödumisel 
hakatakse nende suhtes käesolevat määrust 
kohaldama, kui üleminekuperioodi ei 
pikendata. Sama erandit tuleks kohaldada 
ka muude kui eurofondide suhtes, kui 
nende kohta nõutakse juba siseriiklike 
õigusaktidega investorite 
põhiteabedokumendi koostamist, mille 
vorm ja sisu on kindlaks määratud 
direktiivi 2009/65/EÜ artiklites 78–81.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Käesolev määrus tuleks läbi vaadata 
neli aastat pärast selle jõustumist, et võtta
arvesse turu arengut, näiteks uut laadi
investeerimistoodete turule tulekut, ning 
samuti ELi õiguse muude valdkondade 
arengut ning liikmesriikide kogemusi.
Läbivaatamise käigus tuleb hinnata, kas 
võetud meetmed on parandanud keskmise 
jaeinvestori teadmisi investeerimistoodete
kohta ning toodete võrreldavust. Samuti 

(29) Käesolev määrus tuleks läbi vaadata 
neli aastat pärast selle jõustumist, et võtta 
arvesse turu arengut, näiteks uut laadi
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete
turule tulekut, ning samuti ELi õiguse 
muude valdkondade arengut ning 
liikmesriikide kogemusi. Läbivaatamise 
käigus tuleb hinnata, kas võetud meetmed 
on parandanud keskmise jaeinvestori 
teadmisi kombineeritud 
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tuleb kaaluda, kas eurofondide osakute 
suhtes kohaldatavat üleminekuperioodi 
tuleks pikendada või kas eurofondide 
osakute käsitlemisel võiks tulla kõne alla 
ka muud võimalused. Komisjon peaks 
läbivaatamise põhjal esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, millele 
on vajaduse korral lisatud seadusandlikud 
ettepanekud.

jaeinvesteerimistoodete kohta ning toodete 
võrreldavust. Samuti tuleb kaaluda, kas 
eurofondide osakute suhtes kohaldatavat 
üleminekuperioodi tuleks pikendada või 
kas eurofondide osakute käsitlemisel võiks 
tulla kõne alla ka muud võimalused.
Komisjon peaks läbivaatamise põhjal 
esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, millele on vajaduse 
korral lisatud seadusandlikud ettepanekud.
Läbivaatamisel võiks ühtlasi kaaluda, kas 
jaeinvestori kaitse seisukohalt on kasulik 
laiendada põhiteabedokumendi ulatust või 
luua sellega sarnane dokument muude 
jaetoodete kohta, mis ei ole 
kombineeritud, nagu tavalised 
hoiukontod, aktsiad ja võlakirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Käesolev määrus tuleks läbi vaadata 
neli aastat pärast selle jõustumist, et võtta 
arvesse turu arengut, näiteks uut laadi
investeerimistoodete turule tulekut, ning 
samuti ELi õiguse muude valdkondade 
arengut ning liikmesriikide kogemusi.
Läbivaatamise käigus tuleb hinnata, kas 
võetud meetmed on parandanud keskmise 
jaeinvestori teadmisi investeerimistoodete
kohta ning toodete võrreldavust. Samuti 
tuleb kaaluda, kas eurofondide osakute 
suhtes kohaldatavat üleminekuperioodi 
tuleks pikendada või kas eurofondide 
osakute käsitlemisel võiks tulla kõne alla 
ka muud võimalused. Komisjon peaks 
läbivaatamise põhjal esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, millele 
on vajaduse korral lisatud seadusandlikud 

(29) Käesolev määrus tuleks läbi vaadata 
neli aastat pärast selle jõustumist, et võtta 
arvesse turu arengut, näiteks uut laadi
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete
turule tulekut, ning samuti ELi õiguse 
muude valdkondade arengut ning 
liikmesriikide kogemusi. Läbivaatamise 
käigus tuleb hinnata, kas võetud meetmed 
on parandanud keskmise jaeinvestori 
teadmisi kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete kohta ning
parandanud nende suutlikkust tooteid 
võrrelda. Samuti tuleb kaaluda, kas 
eurofondide osakute suhtes kohaldatavat 
üleminekuperioodi tuleks pikendada või 
kas eurofondide osakute käsitlemisel võiks 
tulla kõne alla ka muud võimalused.
Komisjon peaks läbivaatamise põhjal 
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ettepanekud. esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, millele on vajaduse 
korral lisatud seadusandlikud ettepanekud.
Läbivaatamisel võiks ühtlasi kaaluda, kas 
põhiteabedokumenti oleks võimalik 
laiendada sellistele kombineerimata 
jaetoodetele nagu tavahoiused ja 
jooksevkontod, aktsiad ja väärtpaberid.

Or. en

Selgitus

Läbivaatamisel tuleks käsitleda ka üksikasjalikult küsimust, milline teave oleks muude toodete 
puhul asjakohane. Artiklis 8 kirjeldatud põhiteabedokument ei ole piisavalt sobilik tavaliste 
hoiuste või aktsiate puhul. Lisaks tuleks kaaluda, kuidas neid tooteid levitatakse, eelkõige 
aktsiaid ja väärtpabereid.

Muudatusettepanek 157
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Käesolev määrus tuleks läbi vaadata 
neli aastat pärast selle jõustumist, et võtta 
arvesse turu arengut, näiteks uut laadi 
investeerimistoodete turule tulekut, ning 
samuti ELi õiguse muude valdkondade 
arengut ning liikmesriikide kogemusi.
Läbivaatamise käigus tuleb hinnata, kas 
võetud meetmed on parandanud keskmise 
jaeinvestori teadmisi investeerimistoodete 
kohta ning toodete võrreldavust. Samuti 
tuleb kaaluda, kas eurofondide osakute 
suhtes kohaldatavat üleminekuperioodi 
tuleks pikendada või kas eurofondide 
osakute käsitlemisel võiks tulla kõne alla 
ka muud võimalused. Komisjon peaks 
läbivaatamise põhjal esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, millele 
on vajaduse korral lisatud seadusandlikud 
ettepanekud.

(29) Käesolev määrus tuleks läbi vaadata 
neli aastat pärast selle jõustumist, et võtta 
arvesse turu arengut, näiteks uut laadi 
investeerimistoodete turule tulekut, ning 
samuti ELi õiguse muude valdkondade 
arengut ning liikmesriikide kogemusi.
Läbivaatamise käigus tuleb hinnata, kas 
võetud meetmed on parandanud keskmise 
jaeinvestori teadmisi investeerimistoodete 
kohta ning toodete võrreldavust. Samuti 
tuleb kaaluda, kas eurofondide osakute 
suhtes kohaldatavat üleminekuperioodi 
tuleks pikendada või kas eurofondide 
osakute käsitlemisel võiks tulla kõne alla 
ka muud võimalused. Komisjon peaks 
läbivaatamise põhjal esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, millele 
on vajaduse korral lisatud seadusandlikud 
ettepanekud. Läbivaatamisel võiks ühtlasi 
uurida, kas põhiteabedokumendi ulatust 
saaks laiendada või kasutada seda 
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alusdokumendina sarnasele dokumendile, 
mille abil anda jaeinvestoritele teavet 
muude jaetoodete kohta, nagu aktsiad ja 
väärtpaberid, mida müüakse 
jaeinvestoritele kombineerimata. Samuti 
võiks uurida, millised oleksid nende 
tooteklasside puhul asjakohased 
konkreetsed teavitamise nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Et anda investeerimistoodete
koostajatele ja müüjatele piisavalt aega 
käesoleva määruse nõuete praktikas 
rakendamise ettevalmistamiseks, tuleks 
määruse nõudeid hakata kohaldama alles 
kaks aastat pärast määruse jõustumist.

(30) Et anda kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete koostajatele ja 
müüjatele piisavalt aega käesoleva määruse 
nõuete praktikas rakendamise 
ettevalmistamiseks, tuleks määruse 
nõudeid hakata kohaldama alles kaks aastat 
pärast määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Et anda investeerimistoodete 
koostajatele ja müüjatele piisavalt aega 
käesoleva määruse nõuete praktikas 
rakendamise ettevalmistamiseks, tuleks 
määruse nõudeid hakata kohaldama alles 
kaks aastat pärast määruse jõustumist.

(30) Et anda investeerimistoodete 
koostajatele ja müüjatele piisavalt aega 
käesoleva määruse nõuete praktikas 
rakendamise ettevalmistamiseks, tuleks 
määruse nõudeid hakata kohaldama alles 
ühe aasta pärast alates määruse 
jõustumisest.
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Or. de

Muudatusettepanek 160
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Et anda investeerimistoodete 
koostajatele ja müüjatele piisavalt aega 
käesoleva määruse nõuete praktikas 
rakendamise ettevalmistamiseks, tuleks 
määruse nõudeid hakata kohaldama alles 
kaks aastat pärast määruse jõustumist.

(30) Et anda investeerimistoodete 
koostajatele ja müüjatele piisavalt aega 
käesoleva määruse nõuete praktikas 
rakendamise ettevalmistamiseks, tuleks 
määruse nõudeid hakata kohaldama alles 
kaks aastat pärast määruse jõustumist.
Käesolevat määrust ei kohaldata varem 
toimunud tehingute suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Kuna võetava meetme eesmärki − 
suurendada jaeinvestorite kaitset ning 
nende usaldust investeerimistoodete, 
sealhulgas piiriüleselt müüdavate toodete 
vastu − ei saa liikmesriigid saavutada üksi 
tegutsedes ja kindlaks tehtud puudusi saab 
heastada üksnes Euroopa tasandil 
võetavate meetmetega ning meetme 
eesmärki saab selle mõju tõttu paremini 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kooskõlas kõnealuses artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega 
ei lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 

(32) Kuna võetava meetme eesmärki − 
suurendada jaeinvestorite kaitset ning 
nende usaldust kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete, sealhulgas 
piiriüleselt müüdavate toodete vastu − ei 
saa liikmesriigid saavutada üksi tegutsedes 
ja kindlaks tehtud puudusi saab heastada 
üksnes Euroopa tasandil võetavate 
meetmetega ning meetme eesmärki saab 
selle mõju tõttu paremini saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas 
kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe 
käesolev määrus nimetatud eesmärkide 
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kaugemale, saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Or. en

Muudatusettepanek 162
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 
eeskirjad investeerimistoodete koostajate 
poolt koostatava põhiteabedokumendi 
vormi ja sisu kohta ning ühtsed eeskirjad 
kõnealuse dokumendi esitamiseks 
jaeinvestoritele.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 
eeskirjad investeerimistoodete koostajate ja 
vahendajate poolt koostatava 
põhiteabedokumendi vormi ja sisu kohta 
ning ühtsed eeskirjad kõnealuse 
dokumendi esitamiseks jaeinvestoritele.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 
eeskirjad investeerimistoodete koostajate 
poolt koostatava põhiteabedokumendi 
vormi ja sisu kohta ning ühtsed eeskirjad 
kõnealuse dokumendi esitamiseks 
jaeinvestoritele.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 
eeskirjad investeerimistoodete koostajate 
poolt koostatava põhiteabedokumendi 
vormi ja sisu kohta ning ühtsed eeskirjad 
kõnealuse dokumendi esitamiseks 
jaeinvestoritele. Ettepaneku eesmärk on 
tagada, et jaeinvestorid saavad aru 
jaeinvesteerimistoodete põhiomadustest ja 
nendega seotud riskidest ning suudavad 
eri toodete omadusi võrrelda. 

Or. en
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Muudatusettepanek 164
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 
eeskirjad investeerimistoodete koostajate 
poolt koostatava põhiteabedokumendi 
vormi ja sisu kohta ning ühtsed eeskirjad 
kõnealuse dokumendi esitamiseks 
jaeinvestoritele.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 
eeskirjad investeerimistoodete koostajate 
poolt koostatava põhiteabedokumendi 
vormi ja sisu kohta ning ühtsed eeskirjad 
kõnealuse dokumendi esitamiseks 
jaeinvestoritele. Põhiteabedokumendi 
koostamise eest vastutab täielikult toote 
koostaja.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 
eeskirjad investeerimistoodete koostajate 
poolt koostatava põhiteabedokumendi 
vormi ja sisu kohta ning ühtsed eeskirjad
kõnealuse dokumendi esitamiseks 
jaeinvestoritele.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 
eeskirjad kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete koostajate poolt
ainuüksi koostatava põhiteabedokumendi 
vormi ja sisu kohta ning teabe kohta, mida 
annavad investeerimistoodete müüjad 
uuesti sõnastatud finantsinstrumentide 
turgude direktiivi ja kindlustusvahenduse 
direktiivi kohaselt jaeinvestoritele, ning
ühtsed eeskirjad kõnealuste dokumentide
esitamiseks jaeinvestoritele.

Or. en

Selgitus

Toote koostaja all mõistetakse käesoleva määruse tähenduses isikut, kes on investeerimistoote 
loonud, või isikut, kes on olemasoleva investeerimistoote riski- või kulustruktuuri oluliselt 
muutnud. Põhiteabedokumendi koostamise eest peaks ainuüksi vastutama selliselt 
määratletud toote koostaja.
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Muudatusettepanek 166
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 
eeskirjad investeerimistoodete koostajate 
poolt koostatava põhiteabedokumendi 
vormi ja sisu kohta ning ühtsed eeskirjad 
kõnealuse dokumendi esitamiseks 
jaeinvestoritele.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 
eeskirjad investeerimistoodete koostajate ja 
investeerimistooteid müüvate isikute poolt 
koostatava põhiteabedokumendi ning 
investeerimistooteid müüvate isikute poolt 
koostatava dokumendi lisa vormi ja sisu 
kohta ning ühtsed eeskirjad kõnealuse 
dokumendi esitamiseks jaeinvestoritele.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 
eeskirjad investeerimistoodete koostajate 
poolt koostatava põhiteabedokumendi 
vormi ja sisu kohta ning ühtsed eeskirjad 
kõnealuse dokumendi esitamiseks 
jaeinvestoritele.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 
eeskirjad investeerimistoodete koostajate 
poolt koostatava põhiteabedokumendi 
vormi ja sisu kohta ning ühtsed eeskirjad 
kõnealuse dokumendi esitamiseks 
jaeinvestoritele. Põhiteabedokumendi 
koostamise nõue ei kehti vahendajate 
suhtes, kes tegelevad investeerimistoote 
turustamise, levitamise või müügiga 
jaeinvestoritele.

Or. en

Selgitus

Nõue, et investeerimistoote koostaja peab koostama põhiteabedokumendi, mida soovitas 
raportöör, ajab segamini vastutuse ja loob nõuete kattumise, kuna nende vahendajate 
tegevust reguleerivad finantsinstrumentide turgude direktiiv ja kindlustusvahenduse direktiiv.
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Muudatusettepanek 168
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 
eeskirjad investeerimistoodete koostajate 
poolt koostatava põhiteabedokumendi 
vormi ja sisu kohta ning ühtsed eeskirjad 
kõnealuse dokumendi esitamiseks 
jaeinvestoritele.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 
eeskirjad investeerimistoodete koostajate 
poolt koostatava põhiteabedokumendi 
vormi ja sisu kohta ning ühtsed eeskirjad 
kõnealuse dokumendi esitamiseks 
jaeinvestoritele. Mõne teise ELi õigusakti 
sätted, millega reguleeritakse 
investeerimistoodete turustamise 
konkreetseid aspekte, on käesoleva 
määruse sätete suhtes ülimuslikud.

Or. de

Muudatusettepanek 169
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse
investeerimistoodete koostamise ja müügi 
suhtes.

Käesolevat määrust kohaldatakse
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete
koostamise ja müügi suhtes.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse reguleerimisala ei ole siiski mõistlik laiendada, kuigi 
põhiteabedokumendi koostamise nõude kehtestamine ka muude investeerimistoodete puhul 
võib olla kasulik. Selle praktilisuse üle otsustamiseks tuleks läbi viia ulatuslik ja põhjalik 
läbivaatamine. Põhiteabedokumendi määrus praegusel kujul ei ole asjakohane muude 
investeerimistoodete puhul.
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Muudatusettepanek 170
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse
investeerimistoodete koostamise ja müügi 
suhtes.

Käesolevat määrust kohaldatakse
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete
koostamise ja müügi suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi ei kohaldata siiski 
järgmiste toodete suhtes:

välja jäetud

(a) kindlustustooted, mis ei anna õigust 
tagasiostuväärtusele või mille 
tagasiostuväärtus ei sõltu täielikult või 
osaliselt, otseselt või kaudselt 
hinnakõikumistest turgudel;
(b) hoiused, mille tootlus on seotud 
teatava intressimääraga;
(c) direktiivi 2003/71/EÜ artikli 1 lõike 2 
punktides b−g, i ja j osutatud 
väärtpaberid;
(d) muud väärtpaberid, mis ei sisalda 
tuletisinstrumenti
(e) direktiivi 2003/41/EÜ või direktiivi 
2009/138/EÜ reguleerimisalasse 
kuuluvad tööandjapensioni skeemid ning
(f) pensionitooted, mille puhul siseriikliku 
õiguse kohaselt nõutakse tööandja 
rahalist osalust ning töötaja ei saa 
pensionitoote pakkujat valida.
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Muudatusettepanek 172
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Otseselt vallatavad varad, mis ei ole 
kombineeritud investeerimistooted, 
sealhulgas ettevõtete aktsiad ja 
riigivõlakirjad;

Or. en

Muudatusettepanek 173
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kindlustustooted, mis ei anna õigust 
tagasiostuväärtusele või mille
tagasiostuväärtus ei sõltu täielikult või 
osaliselt, otseselt või kaudselt 
hinnakõikumistest turgudel;

(a) elukindlustustooted, mille puhul 
investeerimisriski kannab kindlustusvõtja;

Or. en

Selgitus

Endiselt ei ole põhjendatud, et kohaldamisalasse kuuluvad üleliigse tootlusega tavalised 
kombineeritud elukindlustuslepingud. Selliste kindlustuslepingute puhul ei ole kindlustusvõtjal 
riske: ainult ülemäärane tootlus võib kõikuda sõltuvalt investeeringu tulemuslikkusest. 
Ülemäärane tootlus on ainult täiendav osa, mitte kindlustuslepingu oluline osa ja on 
tähtsusetu võrreldes kindlustusmakse ja kindlustussummaga. Sellisel juhul ei saa 
kindlustusvõtjat käsitleda jaeinvestorina. Lähenemine on kooskõlas Solventsus II direktiiviga.
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Muudatusettepanek 174
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kindlustustooted, mis ei anna õigust 
tagasiostuväärtusele või mille 
tagasiostuväärtus ei sõltu täielikult või 
osaliselt, otseselt või kaudselt 
hinnakõikumistest turgudel;

(a) kasumiosalusega või kasumiosaluseta 
elukindlustustooted, mille puhul 
investeerimisriski kannab kindlustusvõtja 
ja mis kuuluvad direktiivi 2002/83/EÜ I 
lisa punkti 1 ja Direktiivi 2009/138/EÜ II 
lisa punkti 1 alla;

Or. en

Muudatusettepanek 175
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kindlustustooted, mis ei anna õigust 
tagasiostuväärtusele või mille 
tagasiostuväärtus ei sõltu täielikult või 
osaliselt, otseselt või kaudselt 
hinnakõikumistest turgudel;

(a) kasumiosalusega või kasumiosaluseta 
elukindlustustooted, mille puhul 
investeerimisriski kannab kindlustusvõtja 
ja mis kuuluvad direktiivi 2002/83/EÜ I 
lisa punkti 1 ja Direktiivi 2009/138/EÜ II 
lisa punkti 1 alla;

Or. en

Muudatusettepanek 176
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kindlustustooted, mis ei anna õigust 
tagasiostuväärtusele või mille 
tagasiostuväärtus ei sõltu täielikult või 

(a) kasumiosalusega või kasumiosaluseta 
elukindlustustooted, mille puhul 
investeerimisriski kannab kindlustusvõtja 
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osaliselt, otseselt või kaudselt 
hinnakõikumistest turgudel;

ja mis kuuluvad direktiivi 2002/83/EÜ I 
lisa punkti 1 ja Direktiivi 2009/138/EÜ II 
lisa punkti 1 alla;

Or. en

Muudatusettepanek 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kindlustustooted, mis ei anna õigust 
tagasiostuväärtusele või mille
tagasiostuväärtus ei sõltu täielikult või 
osaliselt, otseselt või kaudselt 
hinnakõikumistest turgudel;

(a) kindlustustooted, mille puhul hüvitised
ei sõltu alusinvesteeringute väärtusest;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hoiused, mille tootlus on seotud 
teatava intressimääraga;

(b) muud hoiused peale 
finantsinstrumentide turgude direktiivi II 
artiklis 4 määratletud struktureeritud 
hoiuste;

Or. en

Muudatusettepanek 179
Markus Ferber

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

(b) hoiused, mille tootlus on seotud 
teatava intressimääraga;

(b) muud hoiused peale 
finantsinstrumentide turgude direktiivi II 
artiklis 4 määratletud struktureeritud 
hoiuste;

Or. en

Selgitus

Määruse eesmärk on aidata jaeinvestoritel paremini mõista ja võrrelda kombineeritud 
investeerimistoodete põhijooni, mis on oma olemuselt keerukad. Tavalised pangahoiused ja 
hoiuraamatud ei ole nii keerulised ja seetõttu tuleks lihtsad säästutooted selle määruse 
reguleerimisalast välja jätta. Kuid struktureeritud hoiused, mis on oma loomult keerulisemad, 
tuleks määruse reguleerimisalasse lisada.

Muudatusettepanek 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hoiused, mille tootlus on seotud 
teatava intressimääraga;

(b) muud hoiused peale 
finantsinstrumentide turgude direktiivi II 
artiklis 4 määratletud struktureeritud 
hoiuste;

Or. en

Selgitus

Eesmärk on tagada struktureeritud hoiuste osas ühtsus käesoleva määruse ja 
finantsinstrumentide turgude direktiivi kohaldamisala vahel.

Muudatusettepanek 181
Sharon Bowles

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

(b) hoiused, mille tootlus on seotud teatava 
intressimääraga;

(b) hoiused, mille tootlus on seotud teatava 
intressimääraga; mis tahes hoiuste 
tagamise skeem, mis hõlmab selliseid 
hoiuseid, tuleb siiski nimetada ja märkida 
vajaduse korral üksikasjalikult, milliseid 
riske skeem katab;

Or. en

Muudatusettepanek 182
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) direktiivi 2003/71/EÜ artikli 1 lõike 2 
punktides b−g, i ja j osutatud 
väärtpaberid;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna ei ole täielikult selge, millele (d) viitab, tuleks see välja jätta.

Muudatusettepanek 183
Sharon Bowles

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) muud väärtpaberid, mis ei sisalda 
tuletisinstrumenti

(d) muud väärtpaberid, mis ei sisalda 
tuletisinstrumenti, välja arvatud ettevõtete 
võlakirjad ja eriotstarbeliste ettevõtete 
emiteeritud väärtpaberid;

Or. en
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Selgitus

Kombineeritud tooteid ei tohiks ekslikult eelistada lihttoodetele, mis finantseerivad 
reaalmajandust. Eriotstarbeliste ettevõtete puhul tuleb tagada, et varahaldurid ei hiili 
määrusest mööda, müües pigem valdusettevõtjate kui tegelike tootepakkujate tooteid.

Muudatusettepanek 184
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) muud väärtpaberid, mis ei sisalda 
tuletisinstrumenti

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 185
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) muud väärtpaberid, mis ei sisalda 
tuletisinstrumenti

(d) väärtpaberid, mille tootlus on seotud
teatava intressimääraga ja mis on otseselt 
vallatavad;

Or. en

Selgitus

Oluline on kooskõlastada jaeinvesteerimistoote määratlus 3. tasandi rakkerühma (millesse 
kuuluvad CEBS, CEIOPS ja CESR) suunistega. Tuletisinstrumente ei käsitleta ekspertasutuste 
määratluse kohaselt keerulistena ja neid ei tohiks liigitada kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodeteks.

Muudatusettepanek 186
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) aktsiad;

Or. en

Muudatusettepanek 187
Alfredo Pallone

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) väärtpaberid, millest igaühe 
nimiväärtus on vähemalt 100 000 eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 188
Burkhard Balz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) väärtpaberid, mille tootlus on seotud 
teatava intressimääraga ja mis on otseselt 
vallatavad;

Or. en

Muudatusettepanek 189
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt e



AM\927693ET.doc 87/166 PE504.397v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) direktiivi 2003/41/EÜ või direktiivi 
2009/138/EÜ reguleerimisalasse 
kuuluvad tööandjapensioni skeemid ning

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eriti VKEdega seoses tuleks äriühingute investeerimisotsuste korral, mis käsitlevad 
töötajatele pensionitoodete valimist, tingimusena kohaldada investorile esitatava 
põhiteabedokumendi väljastamist, sest nimetatud otsuseid teevad sageli isikud, kelle 
finantsoskused on samasugused nagu tavatarbijal. Käesolev muudatusettepanek põhineb FW 
(Saksamaa) ettepanekul.

Muudatusettepanek 190
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) pensionitooted, mille puhul siseriikliku 
õiguse kohaselt nõutakse tööandja rahalist 
osalust ning töötaja ei saa pensionitoote 
pakkujat valida.

(f) pensionitooted, mis vastavad mõlemale 
järgmisele tingimusele:

� ei kuulu direktiivi 2009/138/EÜ ega 
direktiivi 2003/41/EÜ reguleerimisalasse 
ning

‒ kogutava pensioni tase on tegelikult
tööandja lubadus või pakkumine töötajale.
Nende pensionitoodete puhul, mis ei 
kuulu direktiivi 2009/138/EÜ või direktiivi 
2003/41/EÜ ega käesoleva määruse 
reguleerimisalasse, peavad liikmesriigid 
tagama samaväärsed 
avalikustamisnõuded.

Or. en
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Selgitus

Paljudes liikmesriikides on kasutusel erinevad pensioniskeemid, mis ei kuulu ei 
tööandjapensioni kogumisasutuste reguleerimisalasse ega ole ka erapensioniskeemid. Mõned 
neist skeemidest oleksid komisjoni ettepaneku artikli 2 punkti f põhjal erandid ning neile ei 
kehtiks ELi tasandil avalikustamisnõuded, samas kui teiste sarnaste skeemide kohta erand ei 
kehtiks, kuna siseriikliku õiguse kohaselt ei ole tööandja kohustatud neis rahaliselt osalema. 
Tähtis on vältida ebaühtlust Euroopa Liidu piires.

Muudatusettepanek 191
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) pensionitooted, mille puhul siseriikliku 
õiguse kohaselt nõutakse tööandja rahalist 
osalust ning töötaja ei saa pensionitoote
pakkujat valida.

(f) kõik artikli 4 punkti d määratluse 
kohased pensionitooted ja pensionitooted, 
mille puhul siseriikliku õiguse kohaselt 
nõutakse tööandja rahalist osalust ning 
pensionitoote pakkuja osas on teinud 
asjakohase valiku tööandja; ning

Or. en

Selgitus

Puudub selline pensionitoote ühtne määratlus, mis kehtiks kõikides ELi liikmesriikides. 
Arvestades, et komisjon teostab parajasti põhjalikku uuringut liikmesriikide 
pensionisüsteemide kohta, oleks kohatu seda tööd ennetada ja kehtestada nõudeid, mis 
laseksid arvata, nagu oleks selline määratlus juba olemas.

Muudatusettepanek 192
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) pensionitooted, mille puhul siseriikliku 
õiguse kohaselt nõutakse tööandja rahalist 
osalust ning töötaja ei saa pensionitoote 

(f) tööandjapensioni skeem ja 
individuaalsed pensionitooted, mille puhul 
siseriikliku õiguse kohaselt nõutakse 
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pakkujat valida. tööandja rahalist osalust ning tööandja ja
töötaja ei saa pensionitoote pakkujat 
valida.

Or. en

Selgitus

Eriti VKEdega seoses tuleks äriühingute investeerimisotsuste korral, mis käsitlevad 
töötajatele pensionitoodete valimist, tingimusena kohaldada investorile esitatava 
põhiteabedokumendi väljastamist, sest nimetatud otsuseid teevad sageli isikud, kelle 
finantsoskused on samasugused nagu tavatarbijal. Käesolev muudatusettepanek põhineb FW 
(Saksamaa) ettepanekul.

Muudatusettepanek 193
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) pensionitooted, mille puhul siseriikliku 
õiguse kohaselt nõutakse tööandja 
rahalist osalust ning töötaja ei saa 
pensionitoote pakkujat valida.

(f) siseriikliku või liidu õiguse kohased 
ametlikult tunnustatud pensionitooted ja 
sotsiaalkindlustusskeemid.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) pensionitooted, mille puhul siseriikliku 
õiguse kohaselt nõutakse tööandja 
rahalist osalust ning töötaja ei saa 
pensionitoote pakkujat valida.

(f) kõik artikli 4 punkti d määratluse 
kohased pensionitooted

Or. en
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Muudatusettepanek 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) pensionitooted, mille puhul siseriikliku 
õiguse kohaselt nõutakse tööandja rahalist 
osalust ning töötaja ei saa pensionitoote 
pakkujat valida.

(f) pensionitooted, mille puhul
rahastamiskokkulepped ei kuulu direktiivi 
2003/41/EÜ või direktiivi 2009/138/EÜ 
reguleerimisalasse ning kogutava 
pensioni tase on tegelikult tööandja
lubadus või pakkumine töötajale. Nende 
pensionitoodete puhul, mis ei kuulu 
direktiivi 2009/138/EÜ või direktiivi 
2003/41/EÜ ega käesoleva määruse 
reguleerimisalasse, peavad liikmesriigid 
tagama samaväärsed 
avalikustamisnõuded.

Or. en

Selgitus

Paljudes liikmesriikides on kasutusel erinevad pensioniskeemid, mis ei kuulu ei 
tööandjapensioni kogumisasutuste reguleerimisalasse ega ole ka erapensioniskeemid. Mõned 
neist skeemidest oleksid komisjoni ettepaneku artikli 2 punkti f põhjal erandid ning neile ei 
kehtiks ELi tasandil avalikustamisnõuded, samas kui teiste sarnaste skeemide kohta erand ei 
kehtiks, kuna siseriikliku õiguse kohaselt ei ole tööandja kohustatud neis rahaliselt osalema. 
Tähtis on vältida ebaühtlust Euroopa Liidu piires.

Muudatusettepanek 196
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) siseriikliku või liidu õiguse kohased 
ametlikult tunnustatud pensionitooted ja 
sotsiaalkindlustusskeemid;

Or. en
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Muudatusettepanek 197
Alfredo Pallone

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) siseriikliku või liidu õiguse kohased 
ametlikult tunnustatud pensionitooted ja 
sotsiaalkindlustusskeemid;

Or. en

Muudatusettepanek 198
Syed Kamall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) siseriikliku või liidu õiguse kohased 
ametlikult tunnustatud pensionitooted ja 
sotsiaalkindlustusskeemid.

Or. en

Selgitus

Puudub selline pensionitoote ühtne määratlus, mis kehtiks kõikides ELi liikmesriikides. 
Arvestades, et komisjon teostab parajasti põhjalikku uuringut liikmesriikide 
pensionisüsteemide kohta, oleks kohatu seda tööd ennetada ja kehtestada nõudeid, mis 
laseksid arvata, nagu oleks selline määratlus juba olemas.

Muudatusettepanek 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) siseriikliku või liidu õiguse kohased 
ametlikult tunnustatud 



PE504.397v02-00 92/166 AM\927693ET.doc

ET

sotsiaalkindlustusskeemid.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Sharon Bowles

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) riigivõlakirjad

Or. en

Muudatusettepanek 201
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) hoiuraamatud ja hoiukontod. Nende 
toodete 

Or. en

Muudatusettepanek 202
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva määruse
reguleerimisalasse jäävad 
investeerimistoodete koostajad kuuluvad 
ka direktiivi 2003/71/EÜ
reguleerimisalasse, kohaldatakse nii 
käesolevat määrust kui ka direktiivi 

1. Käesolevas määruses kehtestatud 
nõuete kohaselt koostatud 
põhiteabedokument loetakse vastavaks 
nõuetele, mis on kehtestatud määruse
(EÜ) nr 809/2004, mida on muudetud 
määrusega (EL) nr 486/2012, artikli 24 
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2003/71/EÜ. lõikes 3 ning direktiivi 2003/71/EÜ, mida 
on muudetud direktiiviga 2010/73/EÜ, 
artikli 17 lõikes 1 ning artiklites 18 ja 19.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävad 
investeerimistoodete koostajad kuuluvad 
ka direktiivi 2003/71/EÜ
reguleerimisalasse, kohaldatakse nii 
käesolevat määrust kui ka direktiivi
2003/71/EÜ.

1. Investorile esitatavas 
põhiteabedokumendis sisalduv teave 
vastab käesolevas määruses kehtestatud 
nõuetele ning seda loetakse pädevate 
asutuste poolt asjakohaseks teabeks riski 
ja kulude kohta ning vastavaks nõuetele, 
mis on kehtestatud direktiivi 2003/71/EÜ
artikli 5 lõikes 2 seoses põhiteabe sisuga, 
mis on määratletud nimetatud direktiivi
artikli 2 lõike 1 punkti s alapunktides ii ja 
iii.

Or. en

Selgitus

Nõue esitada jaeinvestoritele võlakirjade pakkumisel nii kombineeritud jaeinvesteerimistoote 
põhiteabe dokument kui ka direktiivi 2003/71/EÜ kohane konkreetse emissiooni kokkuvõte on 
vastuolus kombineeritud jaeinvesteerimistoodete algatuse eesmärkidega. Kahe 
koonddokumendi saamine on investoritele segadusttekitav.

Muudatusettepanek 204
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävad 

1. Kui käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävad kombineeritud 
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investeerimistoodete koostajad kuuluvad 
ka direktiivi 2003/71/EÜ 
reguleerimisalasse, kohaldatakse nii 
käesolevat määrust kui ka direktiivi 
2003/71/EÜ.

jaeinvesteerimistoodete koostajad 
kuuluvad ka direktiivi 2003/71/EÜ 
reguleerimisalasse, kohaldatakse nii 
käesolevat määrust kui ka direktiivi 
2003/71/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävad 
investeerimistoodete koostajad kuuluvad 
ka direktiivi 2003/71/EÜ 
reguleerimisalasse, kohaldatakse nii 
käesolevat määrust kui ka direktiivi 
2003/71/EÜ.

1. Kui käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävad 
investeerimistoodete koostajad kuuluvad 
ka direktiivi 2003/71/EÜ 
reguleerimisalasse, kohaldatakse nii 
käesolevat määrust kui ka direktiivi 
2003/71/EÜ, välja arvatud selle artikli 4 
lõike 2 punkt v.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävad 
investeerimistoodete koostajad kuuluvad 
ka direktiivi 2009/138/EÜ
reguleerimisalasse, kohaldatakse nii 
käesolevat määrust kui ka direktiivi 
2009/138/EÜ.

2. Põhiteabedokumendis sisalduv teave 
loetakse pädevate asutuste poolt 
asjakohaseks teabeks lepinguga seotud 
riskide kohta, mille kindlustusvõtja võtab, 
ning vastavaks direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 185 lõikes 4 kehtestatud nõuetele.

Or. en
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Selgitus

Nõue esitada jaeinvestoritele võlakirjade pakkumisel nii kombineeritud jaeinvesteerimistoote 
põhiteabe dokument kui ka direktiivi 2003/71/EÜ kohane konkreetse emissiooni kokkuvõte on 
põhimõtteliselt vastuolus kombineeritud jaeinvesteerimistoodete algatuse eesmärkidega. Kahe 
koonddokumendi saamine on investoritele segadusttekitav. Lisaks on see vastuolus 
õigusraamistiku ühtlustamise eesmärgiga, tekitades ebavõrdsed tingimused võlakirjade 
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2003/71/EÜ, ja 
muude kombineeritud jaeinvesteerimistoodete vahel.

Muudatusettepanek 207
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävad 
investeerimistoodete koostajad kuuluvad
ka direktiivi 2009/138/EÜ
reguleerimisalasse, kohaldatakse nii 
käesolevat määrust kui ka direktiivi 
2009/138/EÜ.

2. Kui käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävate kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete koostajate suhtes 
kohaldatakse ka direktiivi 2009/138/EÜ
kohaseid kindlustusvõtjatele teabe 
esitamise nõudeid, siis loetakse need 
nõuded samaväärsuse korral täidetuks 
käesoleva määruse kohase teabe 
avalikustamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävad 
investeerimistoodete koostajad kuuluvad 
ka direktiivi 2009/138/EÜ 
reguleerimisalasse, kohaldatakse nii 
käesolevat määrust kui ka direktiivi 
2009/138/EÜ.

2. Kui käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävad 
investeerimistoodete koostajad kuuluvad 
ka direktiivi 2009/138/EÜ 
reguleerimisalasse, kohaldatakse nii 
käesolevat määrust kui ka direktiivi 
2009/138/EÜ. Põhiteabedokumendis 
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sisalduv teave loetakse vastavaks direktiivi 
2009/138/EÜ artikli 185 lõikes 4 
kehtestatud nõudele konkreetse teabe 
andmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävad 
investeerimistoodete koostajad kuuluvad 
ka direktiivi 2009/138/EÜ
reguleerimisalasse, kohaldatakse nii 
käesolevat määrust kui ka direktiivi 
2009/138/EÜ.

2. Käesolevas määruses kehtestatud 
nõuete kohaselt koostatud 
põhiteabedokument loetakse vastavaks 
nõudele, mis on kehtestatud direktiivi 
2009/138/EÜ artikli 185 lõikes 4.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
milles täpsustatakse nõudeid, tagamaks, et 
põhiteabedokumendi sisu ja sellega 
seotud eeskirjad võimaldavad täita 
mainitud kohustusi, mis on kehtestatud 
direktiivis 2003/71/EÜ ja direktiivis 
2009/138/EÜ.

Or. en
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Muudatusettepanek 211
Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeerimistoode − investeering, 
mille puhul investeeringu õiguslikust 
vormist olenemata sõltub investorile 
tagasi makstav summa alusväärtuse 
kõikumisest või ühe või mitme sellise vara 
tootlusest, mida ei ole ostnud investor 
otse;

(a) investeerimistoode − toode mille abil 
isik saab teha finantsinvesteeringu, 
olenemata õiguslikust vormist ja sellest, 
kas tagasimakstav summa on fikseeritud 
või võib kõikuda;

Or. en

Muudatusettepanek 212
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeerimistoode − investeering, mille 
puhul investeeringu õiguslikust vormist 
olenemata sõltub investorile tagasi makstav 
summa alusväärtuse kõikumisest või ühe 
või mitme sellise vara tootlusest, mida ei 
ole ostnud investor otse;

(a) investeerimistoode − investeering, mille 
puhul investeeringu õiguslikust vormist 
olenemata sõltub investorile tagasi makstav 
summa alusväärtuse kõikumisest või ühe 
või mitme vara tootlusest;

Or. en

Muudatusettepanek 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeerimistoode − investeering, mille 
puhul investeeringu õiguslikust vormist 
olenemata sõltub investorile tagasi 
makstav summa alusväärtuse kõikumisest 
või ühe või mitme sellise vara tootlusest, 
mida ei ole ostnud investor otse;

(a) kombineeritud jaeinvesteerimistoode − 
investeering, mille puhul investeeringu 
õiguslikust vormist olenemata investorile 
tagasi makstav summa kõigub, sest see 
sõltub alusväärtuse kõikumisest või ühe 
või mitme sellise vara tootlusest, mida ei 
ole ostnud investor otse;

Or. en

Selgitus

Väikeste muudatuste eesmärk on mõistet selgemaks ja täpsemaks muuta.

Muudatusettepanek 214
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeerimistoode − investeering, mille 
puhul investeeringu õiguslikust vormist 
olenemata sõltub investorile tagasi makstav 
summa alusväärtuse kõikumisest või ühe 
või mitme sellise vara tootlusest, mida ei 
ole ostnud investor otse;

(a) kombineeritud jaeinvesteerimistoode − 
investeering, mille puhul investeeringu 
õiguslikust vormist olenemata sõltub 
investorile tagasi makstav summa 
alusväärtuse kõikumisest või ühe või 
mitme sellise vara tootlusest, mida ei ole 
ostnud investor otse;

Or. en

Muudatusettepanek 215
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeerimistoode − investeering, mille 
puhul investeeringu õiguslikust vormist 

(a) investeerimistoode − investeering, mille 
puhul investeeringu õiguslikust vormist 
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olenemata sõltub investorile tagasi makstav 
summa alusväärtuse kõikumisest või ühe 
või mitme sellise vara tootlusest, mida ei 
ole ostnud investor otse;

olenemata sõltub investorile tagasi makstav 
summa alusväärtuse kõikumisest või ühe 
või mitme sellise vara tootlusest;

Or. de

Muudatusettepanek 216
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeerimistoode − investeering, mille 
puhul investeeringu õiguslikust vormist 
olenemata sõltub investorile tagasi 
makstav summa alusväärtuse kõikumisest 
või ühe või mitme sellise vara tootlusest, 
mida ei ole ostnud investor otse;

(a) investeerimistoode − investeering, mille 
puhul investeeringu õiguslikust vormist 
olenemata sõltub investorile makstav 
summa muu alusväärtuse kui intressimäära 
kõikumisest või ühe või mitme sellise vara 
tootlusest, mida ei ole ostnud investor otse, 
muutes selle riski ja kasumiprofiili või 
investeerimistootesse investeerimisega 
seotud kulusid;

Or. en

Muudatusettepanek 217
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeerimistoode − investeering, mille 
puhul investeeringu õiguslikust vormist 
olenemata sõltub investorile tagasi 
makstav summa alusväärtuse kõikumisest 
või ühe või mitme sellise vara tootlusest, 
mida ei ole ostnud investor otse;

(a) investeerimistoode − mis tahes
investeering või jaeinvestoritele müüdav 
hoiustamistoode, olenemata selle 
õiguslikust vormist, mille puhul
investeering ja investorile tagasi makstav 
summa sõltub alusväärtuse kõikumisest või 
ühe või mitme sellise vara tootlusest, mida 
ei ole ostnud investor otse; Kui selline 
investeerimistootega seotud risk võetakse 
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eriotstarbeliste majandusüksuste või 
valdusettevõtjate aktsiate või osakute 
otsese valdamise teel, siis loetakse sellised 
aktsiad või osakud käesoleva määratluse 
kohaseks investeerimistooteks;

Or. en

Selgitus

Kuna investori poolt otseselt vallatavad aktsiad jäävad komisjoni ettepaneku kohaselt 
käesoleva määruse reguleerimisalast välja, tuleb tagada, et investeerimistoodete koostajad ei 
pääseks jaeinvestoritele põhiteabedokumendi esitamise kohustusest sel teel, et nad 
struktureerivad oma kombineeritud tooteid eriotstarbeliste majandusüksuste või 
valdusettevõtjate kaudu. Seetõttu tuleks kohaldada arvessevõtmise põhimõtet, et ennetada 
kõrvalehoidmisstrateegiaid ja lünki. See muudatus põhineb Prantsuse reguleerivate asutuste 
ettepanekul.

Muudatusettepanek 218
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeerimistoote koostaja − (b) kombineeritud jaeinvesteerimistoote
koostaja −

Or. en

Muudatusettepanek 219
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) väärtpaberi emitent, kui 
investeerimistoode koosneb ainult 
investorite poolt otseselt vallatavast vabalt 
võõrandatavast väärtpaberist, mida 
pakutakse üldsusele või millega lubatakse 
kaubelda reguleeritud turul tulenevalt 
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direktiivist 2003/71/EÜ

Or. en

Muudatusettepanek 220
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) väärtpaberite emitent, kui 
investeerimistoode koosneb investorite 
poolt otseselt vallatavatest vabalt 
võõrandatavatest väärtpaberitest, mida 
pakutakse üldsusele või millega lubatakse 
kaubelda reguleeritud turul tulenevalt 
direktiivist 2003/71/EÜ.

Or. en

Selgitus

Määruse reguleerimisala peaks hõlmama vabalt võõrandatavaid väärtpabereid, mida 
investorid otseselt valdavad, tingimusel et väärtpaberid omandatakse esmasturult. Kõnealuse 
olukorra arvesse võtmiseks tuleks Investeerimistoote koostaja määratlust vastavalt muuta.

Muudatusettepanek 221
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) jaekliendid direktiivi 2004/39/EÜ artikli 
4 lõike 1 punkti 12 tähenduses;

i) jaekliendid direktiivi 2004/39/EÜ artikli 
4 lõike 1 punkti 12 tähenduses, kui 
investeerimistooteks on nimetatud 
direktiivi I lisa C-jaos määratletud 
finantsinstrument;

Or. en
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Muudatusettepanek 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kliendid direktiivi 2002/92/EÜ
tähenduses;

ii) kliendid, kes ei ole professionaalsed 
kliendid [kindlustusvahenduse direktiivi I 
lisa] tähenduses […];

Or. en

Muudatusettepanek 223
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kliendid direktiivi 2002/92/EÜ 
tähenduses;

ii) kliendid direktiivi 2002/92/EÜ 
tähenduses, kui investeerimistoode on 
kindlustusleping direktiivi 2009/138/EÜ 
tähenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 224
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) müüja – investeerimistoote kohta 
jaeinvestorile nõu andev isik või 
investeeringut jaeinvestorile vahendav isik

Or. en
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Muudatusettepanek 225
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) kõlblik vara – lubatud vara artikli 
13a tähenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 226
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) lihtne (plain vanilla) vahetusleping –
tuletisinstrument, mille puhul üks pool 
maksab fikseeritud intressi, tehes 
fikseeritud makseid, ja teine pool 
ujuintressi, tehes makseid, mis sõltuvad 
tulevastest intressimääradest. 
Intressimaksed tehakse tingliku summa 
alusel ning põhi- ja lisaelemente ei 
vahetata;

Or. en

Muudatusettepanek 227
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f c) lihtne (plain vanilla) forvardleping –
leping, mille puhul üks pool müüb ja teine 
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pool ostab kindlaksmääratud koguse 
alusvara kindlaksmääratud hinnaga 
kindlaksmääratud kuupäeval tulevikus, 
ilma lisaelementideta;

Or. en

Muudatusettepanek 228
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt f d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f d) lihtne (plain vanilla) optsioon – kõige 
lihtsam optsioon, millel on täitmispäev ja 
täitmishind ning lisaelemendid puuduvad;

Or. en

Muudatusettepanek 229
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt f e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f e) lihtne barjäärioptsioon – optsioon, 
mis muutub kasutatavaks ainult siis, kui i) 
alusvara hind ei ole saavutanud teatavat 
kindlaksmääratud hinnataset (barjääri) 
või seda läbinud, või ii) kui alusvara hind 
on saavutanud teatava kindlaksmääratud 
hinnataseme (barjääri) või selle läbinud;

Or. en

Muudatusettepanek 230
Arlene McCarthy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt f f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f f) binaaroptsioon – finantsleping 
kindlaksmääratud väljamaksega, mille 
toimumine sõltub teatud konkreetsete 
asjaolude tekkimisest ja vastupidiste 
asjaolude puudumisest; 

Or. en

Muudatusettepanek 231
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt f g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f g) keskmise hinna optsioonid –
optsioonid, mille täitmishind arvutatakse 
lähtuvalt alusvara keskmisest hinnast
kindlaksmääratud ajavahemiku vältel;

Or. en

Muudatusettepanek 232
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt f h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f h) tulevikuväärtusel põhinevad 
(forward start) optsioonid – lihtsad (plain 
vanilla) optsioonid, mille täitmishind 
fikseeritakse pärast tehingupäeva;

Or. en
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Muudatusettepanek 233
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt f i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f i) edasilükatud arveldusega optsioon –
lihtne (plain vanilla) optsioon, mille 
arvelduspäev on hiljem kui kaks tööpäeva 
pärast optsiooni täitmispäeva;

Or. en

Muudatusettepanek 234
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt f j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f j) väärtuskõveral põhinev väljamakse 
(path-dependent payoff) –
investeerimistoote tulu, mis on seotud 
mitte ainult alusvara väärtusega 
tähtpäeval, vaid alusvara väärtusega 
erinevatel ajahetkedel kogu 
investeerimistoote elutsükli vältel;

Or. en

Muudatusettepanek 235
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 
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investeerimistoote kohta ning avaldab
kõnealuse dokumendi oma valitud
veebisaidil enne, kui vastavat 
investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 
müüa.

investeerimistoote kohta koos prospektiga
ning avaldab põhiteabedokumendi oma
veebisaidil enne, kui vastavat 
investeerimistoodet saab turule suunata ja
jaeinvestoritele müüa. Kui see on 
asjakohane, täiendab põhiteabedokumenti 
turustaja.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 
investeerimistoote kohta ning avaldab
kõnealuse dokumendi oma valitud
veebisaidil enne, kui vastavat 
investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 
müüa.

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 
investeerimistoote kohta ning avaldab
põhiteabedokumendi oma veebisaidil 
enne, kui vastavat investeerimistoodet saab 
jaeinvestoritele müüa.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud täpsuse huvides. Investeerimistoote koostaja veebisait on koht, 
kust potentsiaalsed jaeinvestorid põhiteabedokumenti otsivad, seega tuleb see seal avaldada.

Muudatusettepanek 237
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega ja 
võttes aluseks lisas toodud näidise
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investeerimistoote kohta ning avaldab 
kõnealuse dokumendi oma valitud 
veebisaidil enne, kui vastavat 
investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 
müüa.

põhiteabedokumendi iga koostatava 
investeerimistoote kohta ning avaldab 
kõnealuse dokumendi oma valitud ning 
EKP ja vastava siseriikliku 
järelevalveasutuse loodaval kesksel
veebisaidil enne, kui vastavat 
investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 
müüa.

Or. de

Muudatusettepanek 238
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 
investeerimistoote kohta ning avaldab 
kõnealuse dokumendi oma valitud 
veebisaidil enne, kui vastavat 
investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 
müüa.

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 
investeerimistoote kohta ning avaldab 
kõnealuse dokumendi oma valitud 
veebisaidil enne, kui vastavat 
investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 
müüa. Investeerimistoote koostaja 
vastutab põhiteabedokumendi sisu eest. 
Selle teabe edastamine jaeinvestorile võib 
olla müüja kohustus. 

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse parandamise huvides tuleks rõhutada, et põhiteabedokument on toodetud ühe 
osalise, kombineeritud jaeinvesteerimistoote koostaja poolt. Investeerimistoote koostaja 
vastutab ka põhiteabedokumendi sisu eest, mille ta koostab. Investeerimistoote koostaja 
annab põhiteabedokumendi seda toodet müüvate isikute käsutusse nii, et viimatinimetatu 
saaks selle jaeinvestorile edasi anda.

Muudatusettepanek 239
Marianne Thyssen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 
investeerimistoote kohta ning avaldab 
kõnealuse dokumendi oma valitud 
veebisaidil enne, kui vastavat 
investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 
müüa.

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 
investeerimistoote kohta ning avaldab 
kõnealuse dokumendi oma valitud 
veebisaidil enne, kui vastavat 
investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 
müüa. Põhiteabedokumendi sisu eest 
vastutab alati investeerimistoote koostaja.

Or. nl

Selgitus

Peab olema selge, et põhiteabedokumendi koostamise ja selle sisu õigsuse eest vastutab 
üksnes investeerimistoote koostaja.

Muudatusettepanek 240
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 
investeerimistoote kohta ning avaldab 
kõnealuse dokumendi oma valitud 
veebisaidil enne, kui vastavat 
investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 
müüa.

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 
investeerimistoote kohta ning avaldab 
kõnealuse dokumendi oma valitud 
veebisaidil enne, kui vastavat 
investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 
müüa.

Erandina lõigust 1 võib jaeinvestor juhul, 
kui põhiteabedokument ei ole kergesti 
kättesaadav, siiski omal algatusel 
sellisesse investeerimistootesse 
investeerida, kui müük põhineb 
jaeinvestori enda initsiatiivil, kui 
jaeinvestor on sellega sõnaselgelt 
nõustunud ja kui investeerimistoodet 
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müüv vahendaja nõustab jaeinvestorit 
direktiivi 2004/39/EÜ või direktiivi 
2002/92/EÜ kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 
investeerimistoote kohta ning avaldab 
kõnealuse dokumendi oma valitud 
veebisaidil enne, kui vastavat 
investeerimistoodet saab jaeinvestoritele
müüa.

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 
investeerimistoote kohta ning avaldab 
põhiteabedokumendi oma veebisaidil enne, 
kui vastavat investeerimistoodet saab 
jaeinvestoritele müüa. 
Põhiteabedokumendi täidab lõplikult 
vajaduse korral selle lisa täites 
investeerimistoote müüja.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 
investeerimistoote kohta ning avaldab
kõnealuse dokumendi oma valitud
veebisaidil enne, kui vastavat
investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 
müüa.

Kombineeritud jaeinvesteerimistoote
koostaja koostab kooskõlas käesoleva 
määruse sätetega põhiteabedokumendi iga 
koostatava investeerimistoote kohta ning 
avaldab põhiteabedokumendi oma
veebisaidil enne, kui vastavat
kombineeritud jaeinvesteerimistoodet saab 
jaeinvestoritele müüa.
Põhiteabedokumenti täiendatakse 
teenuste dokumendiga, mille koostab 
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kombineeritud jaeinvesteerimistoote 
müüja ja mis kajastab jaeinvestorile 
osutatud teenuseid.

Or. en

Selgitus

Toetab Beresi muudatusettepanekut 21, viimane lause välja arvatud. Investeerimistoodete 
müüjatel ei ole toote kohta usaldusväärset teavet. Seetõttu ei tohi neil lasta 
põhiteabedokumenti koostada. Lisaks toetab kõnealune lähenemisviis lepingust tulenevate 
kohustuste täitmist, sest ei ole kahtlust vastutaja osas. Jaeinvestorile tuleks esitada kogu teave 
ühel ja samal ajal, et ta saaks teha investeerimise kohta teadliku otsuse.

Muudatusettepanek 243
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 
investeerimistoote kohta ning avaldab 
kõnealuse dokumendi oma valitud 
veebisaidil enne, kui vastavat 
investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 
müüa.

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 
investeerimistoote kohta ning avaldab 
kõnealuse dokumendi oma valitud 
veebisaidil enne, kui vastavat 
investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 
müüa. Dokument tuleks teha 
kättesaadavaks ka paberkandjal.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Toote heakskiitmise menetlus
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1. Enne artikli 5 kohase 
põhiteabedokumendi koostamist hindab 
toote koostaja investeerimistoote 
kokkusobivust jaeinvestorite huvidega, 
luues toote heakskiitmise 
dokumenteeritud menetluse.
2. Toote heakskiitmise menetlusega 
tagatakse, et iga investeerimistoode vastab 
kindlakstehtud sihtturu vajadustele, ning 
tagatakse, et toote koostaja on viinud läbi 
kõikide kindlakstehtud sihtturu vajaduste 
jaoks asjakohaste tõenäoliste riskide 
hindamise. Selline hindamine sisaldab 
investeerimistoote stressitestimist.
3. Toote heakskiitmise menetlusega 
tagatakse, et juba müüdavad 
investeerimistooted vaadatakse 
korrapäraselt läbi, tagamaks et toode 
vastab endiselt kindlakstehtud sihtturu 
huvidele.
4. Toote heakskiitmise menetlus 
vaadatakse läbi igal aastal. 
Investeerimistoote koostaja on igal ajal 
suuteline esitama asjaomasele pädevale 
asutusele toote heakskiitmise menetluse 
olemuse ja üksikasjade ajakohastatud ja 
üksikasjaliku kirjelduse.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Toote heakskiitmismenetlus

1. Investeerimistoodete koostaja kehtestab 
asjakohase menetluse ja poliitika, et 
tagada investeerimistoote väljatöötamise 
etapis investeerimistoote jaeinvestorite, 
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klientide ja soodustatud isikute huvide 
tasakaalustatud arvestamine ja et 
finantstoode on selgelt huvide 
arvessevõtmisel saadud tulemus.
2. Enne investeerimistoodete ja 
finantsinstrumentide turule suunamist ja 
jaotamist peavad need tooted ja 
instrumendid olema vastavalt toodete 
väljatöötamismenetlusele heaks kiidetud. 
Kõiki asjakohaseid riske hinnatakse 
tähelepanelikult ning tooted ja 
instrumendid suunatakse turule või 
jaotatakse ainult juhul, kui see on 
klientide sihtrühma huvides.
3. Investeerimistoodete koostaja viib läbi 
testid, et kontrollida investeerimistoote 
terviklikku tootlikkust ja finantstoodete 
eri osade tootlikkust erinevatel 
tingimustel. Kõnealuste testidega tuleks 
tagada, et finantstoode, pidades silmas 
toote olemust, ei oleks vastuolus klientide 
sihtrühma huvidega.
4. Toodete väljatöötamismenetlusega 
tagatakse olemasolevate toodete 
korrapärane läbivaatamine, et tagada 
toote jätkuv vastavus kindlaksmääratud 
sihtturu vajadustele. Toote 
väljatöötamismenetlus vaadatakse igal 
aastal läbi. Investeerimistoodete koostaja 
on igal ajal võimeline esitama oma 
pädevale asutusele enda toodete 
väljatöötamismenetluse iseloomu ja 
üksikasjade kohta ajakohastatud ja 
üksikasjaliku kirjelduse.
5. Juhul kui finantstoode kahjustab 
klientide sihtrühma huve, kohandab 
investeerimistoodete koostaja oma toodet 
võimalikult kiiresti, või lõpetab toote 
pakkumise või tootmise ja lõpetab toote 
finantsturul kättesaadavaks tegemise.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põhiteabedokument on täpne, õiglane ja 
selge ning see ei ole eksitav.

1. Põhiteabedokumendis on sätestatud 
lepingueelne teave. See on täpne, õiglane 
ja selge ning see ei ole eksitav.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põhiteabedokument on täpne, õiglane ja 
selge ning see ei ole eksitav.

1. Põhiteabedokument on täpne, õiglane ja 
selge ning see ei ole eksitav. 
Põhiteabedokument ei tohi sisaldada 
turundusteavet või investeerimissoovitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põhiteabedokument on eraldiseisev 
dokument, mis on selgelt eristatud 
turundusmaterjalist.

2. Põhiteabedokument on eraldiseisev 
dokument, mis on selgelt eristatud 
turundusmaterjalist ning ei sisalda
mingeid turundusmaterjale ega 
investeerimissoovitusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 249
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põhiteabedokument on eraldiseisev 
dokument, mis on selgelt eristatud 
turundusmaterjalist.

2. Põhiteabedokument on eraldiseisev 
dokument, mis on selgelt eristatud 
turundusmaterjalist ega tohi sisaldada 
tootereklaami.

Or. de

Muudatusettepanek 250
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põhiteabedokument on eraldiseisev 
dokument, mis on selgelt eristatud 
turundusmaterjalist.

2. Põhiteabedokument on eraldiseisev 
dokument, mis on selgelt eristatud 
turundusmaterjalist. Lubatud on ristviited 
teistele dokumentidele. Ristviidatud teave 
on eranditult teave, mis täiendab 
käesolevas määruses nõutud 
põhiteabedokumendis sisalduvat teavet. 
Ristviited turundusmaterjalidele on 
keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põhiteabedokument on eraldiseisev 
dokument, mis on selgelt eristatud 
turundusmaterjalist.

2. Põhiteabedokument on eraldiseisev 
dokument, mis on selgelt eristatud 
turundusmaterjalist, kuid mille kvaliteet ei 
ole halvem. Põhiteabedokument ei tohi 
sisaldada mingeid turundusalaseid 
sõnumeid ega investeerimissoovitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Põhiteabedokument ei tohi sisaldada 
turundusteavet või investeerimissoovitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete puhul, mis 
pakuvad investeeringu puhul üksikule 
investorile erinevaid valikuid, eelkõige 
erihüvitisi või maksevõimalusi või 
mitmeid põhifondide valikuid, või 
kombineeritud jaeinvesteerimistoode, 
mille konkreetne teave võib sõltuvalt 
üksiku jaekliendi isiklikest omadustest või 
valikutest sõltuvalt muul viisil varieeruda, 
võib artikli 8 lõikes 2 osutatud teavet 
esitada kokkuvõtvalt või soovituslike 
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summadena, näiteks esitades väärtuste 
vahemiku. Eelnimetatud juhtudel tuleb 
investorile esitatavas põhiteabes 
üksikasjalikult nimetada lisadokumendid, 
millele jaekliendid peavad osutama, et 
saada teavet oma konkreetse olukorra 
kohta.

Or. en

Selgitus

Paljudel juhtudel ei anta investorile esitatavas põhiteabes tarbijatele piisavat teavet otsuse 
tegemiseks. See eelkõige tõsi juhul, kui sellised tegurid nagu vanus ja investeeritav summa 
mõjutavad toote teenustasusid. Seetõttu peame esmatähtsaks, et investorile esitatavas 
põhiteabes oleks võimalik viidata muudele dokumentidele ja oleme esitanud ettepaneku 
käesoleva artikli ja vastava põhjenduse 12 muutmiseks.

Muudatusettepanek 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Juhul kui kombineeritud 
jaeinvesteerimistoode pakub jaeinvestorile 
seoses investeeringu tähtajaga, erinevate 
hüvitiste või maksesummadega või 
põhiinvesteeringutega valikut, mille seast 
nad peavad valima, või juhul kui 
investorile esitatava kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote põhiteabe osad 
võivad erineda ja sõltuvad konkreetse 
jaekliendi spetsiifilistest omadustest, võib 
artikli 8 lõikes 2 osutatud teavet esitada 
üldiste tingimustena või soovituslike 
näidetena. Kui selline olukord tekib, tuleb 
põhiteabedokumendis selgelt nimetada 
dokumendid, milles on esitatud täpsem 
teave.

Or. en
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Selgitus

Isegi kui põhiteabedokumendis nõutakse isiklikku teavet, peaks sellega kaasnema üldised 
näited, et aidata tarbijal otsustada, kas nad tahavad lisateavet.

Muudatusettepanek 255
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kui investeerimistoode pakub 
jaeinvestorile investeeringu puhul 
investeeringu tähtaja, konkreetsete 
hüvitiste või makstavate summade või 
põhiinvesteeringute valiku osas 
valikuvõimaluse või kui toote kohta antav 
teave sõltub mingil muul viisil üksiku 
jaekliendi spetsiifilistest omadustest, võib 
artikli 8 lõikes 2 osutatud teabe esitada 
üldiste tingimustena või tüüpnäidetena. 
Sellisel juhul tuleb põhiteabedokumendis 
selgelt nimetada dokumendid, mis 
sisaldavad konkreetsemat teavet.

Or. en

Selgitus

Teadliku investeerimisotsuse tegemiseks tuleb paljud kombineeritud jaeinvesteerimistooted 
kujundada vastavalt üksiku investori vajadustele. Sellele vaatamata on tähtis, et investorid 
saaksid teha kõrgetasemelisi toodete võrdlusi, enne kui nad otsustavad otsida rohkem teavet. 
See võiks näiteks hõlmata asjaomase investeerimissummaga seotud teenustasusid, tingimusi 
ja fondi valikut või tüüpilise investori igakuine makse vastava elukindlustussumma eest.

Muudatusettepanek 256
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 c (uus)



AM\927693ET.doc 119/166 PE504.397v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Põhiteabedokumendis täpsustatakse, 
kust ja kuidas saada lisateavet pakutava 
investeeringu kohta, sealhulgas selle 
kohta, kust ja kuidas on võimalik saada 
taotlusel ja ilma tasuta prospekte, ning 
samuti teave keele kohta, milles teave 
investoritele kättesaadavaks tehakse.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põhiteabedokument peab olema lühike 
dokument, mis

3. Põhiteabedokument peab olema lühike 
dokument, mis edendab võrreldavust ja on

Or. en

Muudatusettepanek 258
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põhiteabedokument peab olema lühike 
dokument, mis

3. Põhiteabedokument peab olema lühike, 
maksimaalselt 2 DIN A4 lehekülje 
pikkune dokument, mis

Or. de

Muudatusettepanek 259
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põhiteabedokument peab olema lühike 
dokument, mis

3. Põhiteabedokument peab olema lühike
ning lühidalt ja selgesõnaliselt koostatud 
dokument, mis

Or. en

Muudatusettepanek 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) on koostatud selges keeles, kasutades 
väljendusviisi, mis aitab jaeinvestoritel 
edastatavat teavet mõista ja mille puhul 
järgitakse eelkõige järgmist:

(b) on koostatud selges keeles ja stiilis, mis
on selle dokumendi sihtrühmaks olevate 
jaeinvestorite jaoks hõlpsasti arusaadav. 
Selleks on dokument:

Or. en

Muudatusettepanek 261
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kasutatav väljendusviis on selge, täpne ja 
arusaadav;

i) kasutatav väljendusviis on selge, lühike
ja arusaadav;

Or. en

Muudatusettepanek 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kasutatav väljendusviis on selge, täpne 
ja arusaadav;

i) kasutada selget ja täpset keelt;

Or. en

Muudatusettepanek 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) välditakse erialase keele kasutamist; ii) välditakse erialast keelt;

Or. en

Muudatusettepanek 264
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tehnilisi mõisteid välditakse, kui selle 
asemel saab kasutada tavasõnu.

iii) akronüüme ja tehnilisi mõisteid 
välditakse, kui selle asemel saab kasutada 
tavasõnu.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tehnilisi mõisteid välditakse, kui selle 
asemel saab kasutada tavasõnu.

iii) akronüüme ja tehnilisi mõisteid 
välditakse, kui selle asemel saab kasutada 
tavasõnu.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tehnilisi mõisteid välditakse, kui selle 
asemel saab kasutada tavasõnu.

iii) tehnilisi mõisteid välditakse.

Or. de

Muudatusettepanek 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tehnilisi mõisteid välditakse, kui selle 
asemel saab kasutada tavasõnu.

iii) akronüüme ja tehnilisi mõisteid 
välditakse, kui selle asemel saab kasutada 
tavasõnu.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) kulude arvutusi selgitatakse 
üksikasjalikult.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) keskendutakse põhiteabele, mida 
investor vajab.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) keskendutakse põhiteabele, mida 
investor vajab.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui põhiteabedokumendis kasutatakse 4. Kui põhiteabedokumendis kasutatakse 
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värve, ei tohiks need piirata teabe 
arusaadavust juhul, kui 
põhiteabedokument trükitakse või 
kopeeritakse must-valgelt.

värve, ei tohiks need piirata teabe 
arusaadavust, kui põhiteabedokument 
trükitakse või kopeeritakse must-valgelt.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui põhiteabedokumendis kasutatakse
investeerimistoote koostaja või grupi 
korporatiivse identiteedi tunnust või logo, 
ei tohi see jaeinvestori jaoks dokumendis 
sisalduvat teavet ja teksti hägustada.

5. Kui põhiteabedokumendis kasutatakse
kombineeritud jaeinvesteerimistoode või
selle grupi korporatiivse identiteedi tunnust 
või logo, ei tohi see jaeinvestori jaoks 
teavet ja teksti hägustada.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Euroopa Pangandusjärelevalve 
(EBA), Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 
ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
(ESMA) töötavad välja regulatiivsete 
standardite kavandid, millega määratakse 
kindlaks põhiteabedokumendi pikkus ja 
vorm.
Regulatiivsete tehniliste standardite 
kavandites võetakse arvesse 
kombineeritud jaeinvesteerimistoode eri 
liike. Euroopa järelevalveasutused 
esitavad kõnealused regulatiivsete 
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tehniliste standardite kavandid 
komisjonile [kuupäev].
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 
10−14, määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklites 10−14 ja määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklites 10−14 sätestatud 
korras.

Or. en

Selgitus

Asjakohase paindlikkuse tagamiseks ning selleks, et sektor ja Euroopa järelevalveasutused 
saaksid turu arengusuundadele kiiresti reageerida, peaksid sellised meetmed komisjoni 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volituse asemel andma pigem kolmele Euroopa 
järelevalveasutusele volituse üheskoos välja töötada ühised regulatiivsed tehnilised 
standardid.

Muudatusettepanek 274
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhiteabedokument koostatakse selle 
liikmesriigi ametlikus keeles või ühes 
ametlikest keeltest, kus investeerimistoodet 
müüakse, või keeles, mida kõnealuse 
liikmesriigi pädevad asutused 
aktsepteerivad; mõnes muus keeles 
koostatud dokument tõlgitakse ühte 
osutatud keeltest.

Põhiteabedokument koostatakse selle 
liikmesriigi ametlikus keeles või ühes 
ametlikest keeltest, kus investeerimistoodet 
müüakse; mõnes muus keeles koostatud 
dokument tõlgitakse ühte osutatud keeltest.

Or. de

Muudatusettepanek 275
Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhiteabedokument koostatakse selle
liikmesriigi ametlikus keeles või ühes 
ametlikest keeltest, kus investeerimistoodet
müüakse, või keeles, mida kõnealuse 
liikmesriigi pädevad asutused 
aktsepteerivad; mõnes muus keeles 
koostatud dokument tõlgitakse ühte 
osutatud keeltest.

Põhiteabedokument koostatakse 
liikmesriigi ametlikes keeltes või ühes
nendest ametlikest keeltest, mida 
kasutatakse selles liikmesriigi osas, kus 
investeerimistoodet levitatakse, või keeles, 
mida kõnealuse liikmesriigi pädevad 
asutused aktsepteerivad; mõnes muus 
keeles koostatud dokument tõlgitakse ühte 
osutatud keeltest.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhiteabedokument koostatakse selle 
liikmesriigi ametlikus keeles või ühes
ametlikest keeltest, kus investeerimistoodet 
müüakse, või keeles, mida kõnealuse 
liikmesriigi pädevad asutused 
aktsepteerivad; mõnes muus keeles 
koostatud dokument tõlgitakse ühte 
osutatud keeltest.

Põhiteabedokument koostatakse selle 
liikmesriigi ametlikus keeles või ühes 
ametlikest keeltest, kus investeerimistoodet 
müüakse.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
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Kindlustuslepingu põhiteabedokumendi 
puhul on kindlustusettevõttel kohustus 
ainult kindlustusvõtja ja mitte 
soodustatud või kindlustatud isiku ees.

Or. en

Selgitus

Määruses tuleb täpsustada, et kindlustuslepingu põhiteabedokumendi puhul on 
kindlustusettevõttel kohustus ainult kindlustusvõtja ja mitte soodustatud või kindlustatud isiku 
ees.

Muudatusettepanek 278
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põhiteabedokumendi esilehe ülaossa 
märgitakse selgesti eristatavalt pealkiri 
„Põhiteabedokument”. Vahetult pealkirja 
all esitatakse seletuskiri. Selle sõnastus on 
järgmine:

1. Põhiinvestori põhiteabedokumendi sisu 
esitatakse järgmistes lõigetes sätestatud 
korras.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põhiteabedokumendi esilehe ülaossa 
märgitakse selgesti eristatavalt pealkiri
„Põhiteabedokument”. Vahetult pealkirja 
all esitatakse seletuskiri. Selle sõnastus on 
järgmine:

1. Põhiteabedokumendi esilehe ülaossa 
märgitakse selgesti eristatavalt pealkiri
„Põhiteabedokument”.
Põhiteabedokumendi peab koostama üks 
osaline. Igale põhiteabedokumendile peab 
olema kantud ühe isiku või üksuse nimi, 
kes selgelt kinnitab, et ta on 
põhiteabedokumendi sisu eest vastutav. 
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Vahetult pealkirja all esitatakse seletuskiri.
Selle sõnastus on järgmine:

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse parandamise huvides tuleks rõhutada, et põhiteabedokument on toodetud ühe 
osalise, kombineeritud jaeinvesteerimistoote koostaja poolt. Investeerimistoote koostaja 
vastutab ka põhiteabedokumendi sisu eest, mille ta koostab. Investeerimistoote koostaja 
annab põhiteabedokumendi seda toodet müüvate isikute käsutusse nii, et viimatinimetatu 
saaks selle jaeinvestorile edasi anda.

Muudatusettepanek 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kõnealuse dokumendi eesmärk ei 
ole selgitada, miks käesolev toode on Teile 
kasulik. Samuti peaksite tutvuma muu 
Teile esitatud teabega.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Käesolevas dokumendis esitatakse 
põhiteave investeerimistoote kohta. See ei 
ole reklaammaterjal. Siin esitatud teave on 
õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata 
Teil mõista investeerimistoote olemust ja
sellega seotud riske. Teil soovitatakse seda 
lugeda, et saaksite teha teadliku 
investeerimisotsuse.”

„Käesolevas dokumendis esitatakse 
põhiteave investeerimistoote kohta. See ei 
ole reklaammaterjal. Siin esitatud teave on 
õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata 
Teil mõista investeerimistoote olemust,
sellega seotud kasu ja riske ning aidata 
Teil võrrelda käesolevat toodet 
alternatiivsete investeerimistoodetega.
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Enne lõpliku investeerimisotsuse tegemist 
tuleb hoolikalt läbi vaadata kõik muud 
asjakohased dokumendid, milles on 
sätestatud Teie investeeringu tingimused.
Dokumendi eesmärk on anda ainult teavet 
ja see ei näita, kas kõnealune toode vastab 
Teie isiklikele vajadustele.

Or. en

Selgitus

Prospekt või toote tingimused on tähtsad kõigi investeeringuga seotud näitajate ja ohtude 
mõistmiseks. Põhiteabedokumendist on investorile rohkem kasu kui põhiomaduste ja -riskide 
kokkuvõttest. Põhidokumendi ülesanne on aidata investoreid mõista toote õiguslikke tingimusi 
ja nimetatud tingimuste tagajärgi seoses toote pakkumise, ohtude, kasumi ja kuludega.

Muudatusettepanek 282
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Käesolevas dokumendis esitatakse 
põhiteave investeerimistoote kohta. See ei 
ole reklaammaterjal. Siin esitatud teave on 
õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata 
Teil mõista investeerimistoote olemust ja
sellega seotud riske. Teil soovitatakse seda 
lugeda, et saaksite teha teadliku 
investeerimisotsuse.”

„Käesolevas dokumendis esitatakse 
põhiteave investeerimistoote kohta. See ei 
ole reklaammaterjal. Siin esitatud teave on 
õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata 
Teil mõista investeerimistoote olemust,
sellega seotud riske ja kasu ning aidata 
Teil võrrelda käesolevat toodet 
alternatiivsete investeerimistoodetega.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Käesolevas dokumendis esitatakse 
põhiteave investeerimistoote kohta. See ei 
ole reklaammaterjal. Siin esitatud teave on 
õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata 
Teil mõista investeerimistoote olemust ja
sellega seotud riske. Teil soovitatakse seda 
lugeda, et saaksite teha teadliku 
investeerimisotsuse.”

„Käesolevas dokumendis esitatakse 
põhiteave investeerimistoote kohta. See ei 
ole reklaammaterjal. Siin esitatud teave on 
õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata 
Teil mõista investeerimistoote olemust, 
selle riskitaset ja kõiki kulusid, enne kui 
langetate otsuse tootesse investeerimise 
või mitteinvesteerimise kohta.

Or. en

Selgitus

Põhiteabedokumendis pannakse investeerimistoote kohta selge, täpse ja ülevaatliku teabe 
esitamise kohustus investeerimistoote koostajale, mis ei põhjusta õiguse loovutamist, kui 
tarbija ei ole dokumenti lugenud, ega investeerimistoote koostaja kohustust tagada, et tarbija 
loeb põhidokumenti.

Muudatusettepanek 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Käesolevas dokumendis esitatakse 
põhiteave investeerimistoote kohta. See ei 
ole reklaammaterjal. Siin esitatud teave on 
õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata 
Teil mõista investeerimistoote olemust ja
sellega seotud riske. Teil soovitatakse seda 
lugeda, et saaksite teha teadliku 
investeerimisotsuse.”

„Käesolevas dokumendis esitatakse 
põhiteave käesoleva kombineeritud 
jaeinvesteerimistoote kohta. See ei ole 
reklaammaterjal. Siin esitatud teave on 
õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata 
Teil mõista jaeinvesteerimistoote olemust,
sellega seotud riske ja kasu ning aidata
Teil võrrelda käesolevat toodet 
alternatiivsete jaeinvesteerimistoodetega.”

Or. en

Muudatusettepanek 285
Thomas Händel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Käesolevas dokumendis esitatakse 
põhiteave investeerimistoote kohta. See ei 
ole reklaammaterjal. Siin esitatud teave on 
õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata 
Teil mõista investeerimistoote olemust ja 
sellega seotud riske. Teil soovitatakse seda 
lugeda, et saaksite teha teadliku 
investeerimisotsuse.”

„Käesolevas dokumendis esitatakse 
põhiteave investeerimistoote ja Teie 
vahendaja tasu kohta. See ei ole 
reklaammaterjal. Siin esitatud teave on 
õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata 
Teil mõista investeerimistoote olemust ja 
sellega seotud riske. Teil soovitatakse seda 
lugeda, et saaksite teha teadliku 
investeerimisotsuse.”

Or. de

Muudatusettepanek 286
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Põhiteabedokumendis esitatakse 
põhiteabedokumendi koostamise eest 
vastutava tootekoostaja nimi ning 
selgesõnaline kinnitus, et kõnealuse 
dokumendi sisu eest vastutab ainult see 
isik või üksus. 

Or. nl

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse, et põhiteabedokumendi koostamise ja sisu eest vastutab 
ainult üks osaline, nimelt toote koostaja.

Muudatusettepanek 287
Astrid Lulling

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

2. Põhiteabedokument peab sisaldama 
järgmist teavet:

2. Põhiteabedokumendi esilehe ülaossa 
märgitakse selgesti eristatavalt pealkiri 
„Investori põhiteabedokument”.
a) Vahetult pealkirja all esitatakse 
seletuskiri. Selle sõnastus on järgmine:
„Käesolevas dokumendis esitatakse 
investorile põhiteave investeerimistoote 
kohta. See ei ole reklaammaterjal. Siin 
esitatud teave on õigusaktidega ette 
nähtud selleks, et aidata Teil mõista 
investeerimistoote olemust ja sellega 
seotud riske. Teil soovitatakse seda 
lugeda, et saaksite teha teadliku 
investeerimisotsuse.”

(a) dokumendi alguses esitatakse
investeerimistoote nimi ja 
investeerimistoote koostaja isikuandmed;

b) Selgelt eristatavalt märgitakse 
tootetunnused, sealhulgas vajaduse korral 
aktsiaklass või investeerimisüksus. 
Täpselt esitatakse toote nimetus. Kui on 
olemas toote identifitseerimisnumber, on 
see toote nimetuse osa.
c) Esitatakse toote haldamise eest 
vastutava varahalduri nimi.
d) Täiendavalt esitatakse juhtudel, kui 
haldusettevõtte moodustab õiguslikel, 
halduslikel või turunduslikel põhjustel 
osa kontsernist, nimetatud kontserni nimi. 
Lisada võib korporatiivse identiteedi 
tunnuse tingimusel, et see ei takista 
investoritel mõista investeeringu 
põhielemente ega raskenda 
investeerimistoodete võrdlemist.

(b) jaotises pealkirjaga „Milles 
investeering seisneb?” kirjeldatakse 
investeerimistoote olemust ja 
põhiomadusi, mis hõlmavad järgmist:

e) Ühe jaotise investori 
põhiteabedokumendist moodustab 
investeerimiseesmärgid ja -poliitika 
lühikirjeldus, ning teave hõlmab vähemalt
järgmist:

i) investeerimistoote liik; i) investeerimistoote liik;
ii) investeerimistoote eesmärgid ja nende 
saavutamise vahendid;

ii) investeerimistoote eesmärgid ja nende 
saavutamise vahendid;

iii) märge selle kohta, kas 
investeerimistoote koostaja lähtub oma 

iii) märge selle kohta, kas 
investeerimistoote koostaja lähtub oma 
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äritegevuses või konkreetse 
investeerimistoote puhul teatavatest 
sotsiaalsetest, keskkonnaalastest ja 
juhtimisega seotud eesmärkidest, ning kui 
ta seda teeb, siis millised on taotletavad 
eesmärgid ja nende saavutamise vahendid;

äritegevuses või konkreetse 
investeerimistoote puhul teatavatest 
sotsiaalsetest, keskkonnaalastest ja 
juhtimisega seotud eesmärkidest, ning kui 
ta seda teeb, siis millised on taotletavad 
eesmärgid ja nende saavutamise vahendid;

iv) kui investeerimistoode pakub 
kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 
üksikasjad;

iv) kui investeerimistoode pakub 
kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 
üksikasjad;

v) investeerimistoote tähtaeg, kui see on 
teada;

v) investeerimistoote tähtaeg, kui see on 
teada;

vi) tootluse prognoosid, kui need on toote 
olemust silmas pidades asjakohased;

vi) tootluse prognoosid, kui need on toote 
olemust silmas pidades asjakohased;

(c) jaotises pealkirjaga „Kas võin rahast 
ilma jääda?” selgitatakse lühidalt, kas 
kapitali kaotamine on võimalik, näidates 
ära järgmist:

f) Ühe jaotise investori 
põhiteabedokumendist moodustab 
investeerimistoote riski ja tootluse profiili 
kirjeldus, mille sisu määrab kindlaks 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
regulatiivse tehnilise standardiga. 
Kõnealune jaotis sisaldab vajaduse korral
järgmist teavet:

i) mis tahes garantiid või kapitalikaitse 
ning nende mis tahes piirangud;

i) mis tahes garantiid või kapitalikaitse 
ning nende mis tahes piirangud;

ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 
mõne investeeringute tagamise või 
tagatisskeemiga;

ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 
mõne investeeringute tagamise või 
tagatisskeemiga;

(d) jaotises pealkirjaga „Mis on 
investeeringu eesmärk?” näidatakse ära 
soovitatav minimaalne hoidmisaeg ning 
toote prognoositav likviidsusprofiil, 
sealhulgas investeeringu ennetähtaegse 
lõpetamise võimalus ja tingimused, võttes 
arvesse investeerimistoote riski ja tootluse 
profiili ja selle eesmärgiks olevat turu 
arengut:
(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 
ja mis kasu ma võin sellest saada?” 
kirjeldatakse investeerimistoote riski ja 
tootluse profiili, sealhulgas esitatakse 
kõnealuse profiili koondnäitaja ja 
hoiatused seoses mis tahes eririskidega, 
mida koondnäitaja ei pruugi täielikult
kajastada;
(f) jaotises pealkirjaga „Millised on g) jaotises pealkirjaga „Tasud” esitatakse
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kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad;

kliendi makstavad kliendi makstavad 
lõivud ja vahendustasud. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve määrab 
regulatiivsete tehniliste standarditega 
kindlaks kõnealuse teabe vormi ja sisu;

h) jaotises „Eelmiste perioodide tootlus” 
esitatakse teave toodete viimase 12 kuu 
tootluse kohta. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve määrab 
regulatiivsete tehniliste standarditega 
kindlaks kõnealuse teabe vormi, 
minimaalse nõutava eelmise perioodi 
tootluse ja sisu;

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

i) jaotises „Praktiline teave” esitatava 
teabe sisu ja ulatuse jaoks töötab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve välja 
tehnilised regulatiivsed standardid.

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

j) Autoriseerimise üksikasjad sisaldavad 
järgmist avaldust:
Käesolev toode on autoriseeritud 
[liikmesriigi nimi] ja seda reguleerib 
vajaduse korral [pädeva ametiasutuse 
määratlus].
k) Avaldamise alane teave sisaldab 
järgmist avaldust:
Investorile esitatav põhiteave kehtib alates 
[avaldamise kuupäev].

Or. en

Selgitus

Eurofondide kohta investorile esitatava põhiteabe koostamiseks on kulunud palju aega ja 
jõupingutusi ning kõiki neid jõupingutusi saab võimendada teiste toodete jaoks ning paljude 
viitematerjalide nimesid saab taaskasutada mitmete kombineeritud investeeringute jaoks. 
Lisaks võivad finantstooted, mille puhul kasutatav keel ei ole liiga tehniline, saavutada 
erialasema sõnavara kasutamise tõttu suurema usaldusväärsuse.
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Muudatusettepanek 288
Astrid Lulling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) dokumendi alguses esitatakse 
investeerimistoote nimi ja 
investeerimistoote koostaja isikuandmed;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 289
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) dokumendi alguses esitatakse 
investeerimistoote nimi ja
investeerimistoote koostaja isikuandmed;

(a) dokumendi alguses esitatakse 
investeerimistoote nimi ning
investeerimistoote koostaja ja õigusliku 
vastutaja isikuandmed;

Or. en

Muudatusettepanek 290
Syed Kamall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) dokumendi alguses esitatakse
investeerimistoote nimi ja
investeerimistoote koostaja isikuandmed;

(a) dokumendi alguses esitatakse
kombineeritud jaeinvesteerimistoote nimi 
ja kombineeritud jaeinvesteerimistoote
koostaja isikuandmed (nimi ja tema 
peakorteri aadress);
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Or. en

Muudatusettepanek 291
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) dokumendi alguses esitatakse
investeerimistoote nimi ja
investeerimistoote koostaja isikuandmed;

(a) dokumendi alguses esitatakse
kombineeritud jaeinvesteerimistoode nimi 
ja kombineeritud jaeinvesteerimistoode
koostaja isikuandmed;

Or. en

Muudatusettepanek 292
Pervenche Berès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) dokumendi alguses esitatakse
investeerimistoote nimi ja 
investeerimistoote koostaja isikuandmed;

(a) dokumendi alguses esitatakse 
investeerimistoote nimi ja 
investeerimistoote koostaja isikuandmed
(nimi ja tema peakorteri aadress);
sarnasel viisil avaldatakse 
investeerimistoote müüja isikuandmed 
põhiteabedokumendi lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 293
Sharon Bowles

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

i) Dokumendi lõppu lisatakse uus jaotis 
„Tooteinfo„, milles on (vajaduse korral) 
esitatud järgmised tooteandmed:
i. rahvusvaheline väärtpaberite 
identifitseerimisnumber (ISIN kood);
ii. rahvusvahelised auditeerimisstandardid 
(ISA);
iii. intressimäär;
iv. tootega seotud börsiväärtus;
v. vääring ning
vi. väljastamiskuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Sharon Bowles

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) toodet reguleeriva pädeva
ametiasutuse nimi ja kontaktandmed;

Or. en

Muudatusettepanek 295
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) jaotises „Toote sihtrühm” esitatud 
teave toote sihtrühma kohta;

Or. en
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Selgitus

See võimaldaks investoritel kohe kindlaks teha, kas toode on neile suunatud või mitte.

Muudatusettepanek 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) jaotises „Toote sihtrühm” esitatud 
teave toote sihtturu kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 297
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) jaotises „Millised on minu valikud?” 
teave erinevate valikute kohta, mida 
tarbija peab tegema näiteks seoses fondi 
valikuga, kestusega ja makse suurusega. 
Käesolevas jaotises tuleks samuti käsitada 
seda, millised soodustused või soodustuste 
võimalused on saadaval;

Or. en

Selgitus

Jaotises käsitataks selliseid valikuid nagu fondide või kindlustuse valik. See on põhiteave 
paljude kombineeritud jaeinvesteerimistoote kohta, mille puudumisel investor ei saa teha 
teadlikku otsust investeerimise kohta.

Muudatusettepanek 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) jaotises „Millised on minu valikud?” 
teave erinevate valikute kohta, mida 
tarbija peab tegema näiteks seoses fondi 
valikuga, kestusega ja makse suurusega. 
Käesolev jaotis hõlmaks samuti seda, 
millised soodustused või soodustuste 
võimalused on saadaval;

Or. en

Muudatusettepanek 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) jaotises „Kui paindlik on toode?” 
teave selle kohta, kas punktis d osutatud 
toodet või valikuid saab muuta pärast 
toote algust (nt investeerimisfondid, 
kestus, makse suurus);

Or. en

Muudatusettepanek 300
Astrid Lulling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) jaotises pealkirjaga „Milles 
investeering seisneb?” kirjeldatakse 
investeerimistoote olemust ja 
põhiomadusi, mis hõlmavad järgmist:

välja jäetud
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i) investeerimistoote liik;
ii) investeerimistoote eesmärgid ja nende 
saavutamise vahendid;
iii) märge selle kohta, kas 
investeerimistoote koostaja lähtub oma 
äritegevuses või konkreetse 
investeerimistoote puhul teatavatest 
sotsiaalsetest, keskkonnaalastest ja 
juhtimisega seotud eesmärkidest, ning kui 
ta seda teeb, siis millised on taotletavad 
eesmärgid ja nende saavutamise 
vahendid;
iv) kui investeerimistoode pakub 
kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 
üksikasjad;
v) investeerimistoote tähtaeg, kui see on 
teada;
vi) tootluse prognoosid, kui need on toote 
olemust silmas pidades asjakohased;

Or. en

Muudatusettepanek 301
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) jaotises pealkirjaga „Milles 
investeering seisneb?” kirjeldatakse 
investeerimistoote olemust ja põhiomadusi, 
mis hõlmavad järgmist:

(b) jaotises pealkirjaga „Investeeringu liik, 
eesmärgid ja investeerimispoliitika?” 
kirjeldatakse investeerimistoote olemust ja 
põhiomadusi, mis hõlmavad järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 302
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) jaotises pealkirjaga „Milles 
investeering seisneb?” kirjeldatakse
investeerimistoote olemust ja põhiomadusi, 
mis hõlmavad järgmist:

(b) jaotises pealkirjaga „Milles 
investeering seisneb?” kirjeldatakse
kombineeritud jaeinvesteerimistoote
olemust ja põhiomadusi, mis hõlmavad 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 303
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) jaotises pealkirjaga „Milles 
investeering seisneb?” kirjeldatakse
investeerimistoote olemust ja põhiomadusi, 
mis hõlmavad järgmist:

(b) jaotises pealkirjaga „Milles 
investeering seisneb?” kirjeldatakse
kombineeritud jaeinvesteerimistoote
olemust ja põhiomadusi, mis hõlmavad 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 304
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) investeerimistoote liik; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 305
Syed Kamall
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) investeerimistoote liik; i) kombineeritud jaeinvesteerimistoote
liik;

Or. en

Muudatusettepanek 306
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) investeerimistoote liik; i) kombineeritud jaeinvesteerimistoote
liik;

Or. en

Muudatusettepanek 307
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) investeerimistoote liik; i) investeerimistoote liik ja kõrge, 
keskmise või madala riskina 
klassifitseeritud riskitase;

Or. en

Selgitus

Eesmärk on lisada riskitasemed. See on juba lisatud COM-teksti ettepaneku artiklisse 8.5: 
„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, millega 
määratakse kindlaks iga lõikes 2 osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu üksikasjad...”.
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Muudatusettepanek 308
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) investeerimistoote eesmärgid ja nende 
saavutamise vahendid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 309
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) investeerimistoote eesmärgid ja nende 
saavutamise vahendid;

ii) investeerimistoote eesmärgid ja nende 
saavutamise vahendid, sealhulgas 
alusvarade või -muutujate ning tulemi 
kindlaksmääramise kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 310
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) investeerimistoote eesmärgid ja nende 
saavutamise vahendid;

ii) investeerimistoote eesmärgid ja nende 
saavutamise vahendid, sealhulgas 
alusvarade või -muutujate ning tulemi 
kindlaksmääramise kirjeldus;

Or. en
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Muudatusettepanek 311
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) lause, milles lihtsa sõnastusega 
selgitatakse kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodet ostva investori 
kaudseid põhiootusi;

Or. en

Selgitus

Jaeinvestoritel on raske täpselt teada, millist turuarengut nad toote ostmisel ootavad. 
Seepärast aitaks neil toodet mõista lihtne lause, milles on kokku võetud toodet ostva investori 
kaudne seisukoht.

Muudatusettepanek 312
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) märge selle kohta, kas 
investeerimistoote koostaja lähtub oma 
äritegevuses või konkreetse 
investeerimistoote puhul teatavatest 
sotsiaalsetest, keskkonnaalastest ja 
juhtimisega seotud eesmärkidest, ning kui 
ta seda teeb, siis millised on taotletavad 
eesmärgid ja nende saavutamise 
vahendid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 313
Astrid Lulling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) märge selle kohta, kas 
investeerimistoote koostaja lähtub oma 
äritegevuses või konkreetse 
investeerimistoote puhul teatavatest 
sotsiaalsetest, keskkonnaalastest ja 
juhtimisega seotud eesmärkidest, ning kui 
ta seda teeb, siis millised on taotletavad 
eesmärgid ja nende saavutamise 
vahendid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 314
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) märge selle kohta, kas 
investeerimistoote koostaja lähtub oma 
äritegevuses või konkreetse 
investeerimistoote puhul teatavatest 
sotsiaalsetest, keskkonnaalastest ja 
juhtimisega seotud eesmärkidest, ning kui 
ta seda teeb, siis millised on taotletavad 
eesmärgid ja nende saavutamise vahendid;

iii) märge selle kohta, kas 
investeerimistoote koostaja lähtub oma 
äritegevuses või konkreetse 
investeerimistoote puhul teatavatest 
sotsiaalsetest, keskkonnaalastest ja 
juhtimisega seotud eesmärkidest, ning kui 
ta seda teeb, siis millised on taotletavad 
eesmärgid ja nende saavutamise vahendid; 
samuti märge selle kohta, kas toode on 
otsene investeering reaalmajandusse või 
on see sünteetiline indeks;

Or. en

Muudatusettepanek 315
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) märge selle kohta, kas
investeerimistoote koostaja lähtub oma 
äritegevuses või konkreetse 
investeerimistoote puhul teatavatest 
sotsiaalsetest, keskkonnaalastest ja 
juhtimisega seotud eesmärkidest, ning kui 
ta seda teeb, siis millised on taotletavad 
eesmärgid ja nende saavutamise 
vahendid;

iii) märge selle kohta, kas
investeerimistoode lähtub teatavatest 
sotsiaalsetest, keskkonnaalastest ja 
juhtimisega seotud eesmärkidest;

Or. en

Muudatusettepanek 316
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) märge selle kohta, kas 
investeerimistoote koostaja lähtub oma 
äritegevuses või konkreetse 
investeerimistoote puhul teatavatest 
sotsiaalsetest, keskkonnaalastest ja 
juhtimisega seotud eesmärkidest, ning kui 
ta seda teeb, siis millised on taotletavad 
eesmärgid ja nende saavutamise 
vahendid;

iii) konkreetsete sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja juhtimisega seotud
kriteeriumite kirjeldus, mida võetakse 
varade jagamise strateegias arvesse, ning
portfelli koosseisule avalduva mõju 
kvantitatiivne näitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 317
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) märge selle kohta, kas 
investeerimistoote koostaja lähtub oma 
äritegevuses või konkreetse 
investeerimistoote puhul teatavatest 
sotsiaalsetest, keskkonnaalastest ja 
juhtimisega seotud eesmärkidest, ning kui 
ta seda teeb, siis millised on taotletavad 
eesmärgid ja nende saavutamise 
vahendid;

iii) teave selle kohta, kas
investeerimistoode on seotud konkreetsete 
keskkonnaalaste, sotsiaalsete või 
juhtimisega seotud kriteeriumitega, mis
investeerimistoote puhul hõlmavad, kuid ei 
piirdu ainult CO2-jalajälje 
vähendamisega, milliseid tulemusi 
oodatakse ja kuidas need kavatsetakse 
saavutada. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 23 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad sotsiaalselt ja 
keskkonnaalaselt jätkusuutlike 
investeerimistoodete Euroopa märgise 
loomise kohta. Kõnealuse märgisega 
toetataks majanduse pikaajalist 
rahastamist ja edendataks 
finantsinvesteeringute jätkusuutlikku 
keskkonnaalast ja sotsiaalset arengut;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on luua teabe avalikustamise ja Euroopa jätkusuutliku 
investeerimismärgise abil positiivne ajend jätkusuutlikuks investeerimiseks.

Muudatusettepanek 318
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teave investeerimistoote võimalike 
otseste ja kaudsete keskkonnaohtude 
kohta. Kõnealune teave hõlmaks selliste 
investeeringute tasuvusega seotud riskide 
avaldamist, nagu keskkonnaalaselt
tundlike varadega seotud riskide vale 
hindamine, väheste ressursside nappus, 
keskkonnaalase reguleerimise kulud või 
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kliimamuutusega kaasneda võivad kulud. 
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse normid eelnimetatud 
võimalikest keskkonnaalastest ohtudest 
teavitamiseks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on edendada ettevõtlusmudelite põhjustatud investeeringutega 
seotud kõikide keskkonnakulude avalikustamise abil jätkusuutlikku investeerimist. Algatusega 
juhitakse tähelepanu sellele, et sageli sõltuvad ettevõtete hindamine ja oodatavad tulud suurel 
määral eeldatavast kliimamuutusest ja süsinikdioksiidi vähendamise eesmärkidest. EL on 
pühendunud süsinikdioksiidi heitkoguste 80%-lisele vähendamisele aastani 2050 võrreldes 
1990. aasta tasemega ja tegutseb temperatuuri tõusu piiramise 2°C nimel. See 
muudatusettepanek põhineb Carbon Tracker algatuse ettepanekul.

Muudatusettepanek 319
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) portfelli kvantitatiivne hindamine 
seoses selle positiivse ja negatiivse 
panusega säästvale energiavarustusele 
üleminekusse, et piirata ülemaailmse 
temperatuuri tõusu 2 °C-ga.

Or. en

Selgitus

Investeerimisvoogusid on vaja tugevalt nihutada, et muuta reaalsuseks ELi kohustus hoida 
ülemaailmne soojenemine alla 2°C. Samal ajal on selgelt välja toodud vähese süsinikuheitega 
ühiskonnale ülemineku kasu. Peale selle on investorid järjest rohkem huvitatud oma 
investeeringute jätkusuutlikkusest. On olemas meetodid investeerimistoote CO2-jalajälje
arvutamiseks.

Muudatusettepanek 320
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii b) alusvarade portfelli jaotus otseselt 
või kaudselt rahastatud majandussektorite 
kaupa;

Or. en

Selgitus

Kõnealune jaotus nõuab investeerimisahela jälgitavuse minimaalset taset (säästudest 
rahastatud majandustegevuse määratlemine), andes samal ajal investeerimisest huvitatud 
investoritele teavet reaalmajandusse tehtava investeeringu lõpliku mõju kohta.

Muudatusettepanek 321
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii c) selgitus põhivarade portfelli 
keskmise investeerimisperioodi kohta, mis 
põhineb kaubeldavate väärtpaberite 
keskmisel käibel ja tagasimaksetähtajaga 
võlakirjade keskmine tagasimaksetähtaeg.

Or. en

Selgitus

Et see teave on varahalduritele otseselt kättesaadav, on eesmärk ergutada pikaajalise 
investeerimisperioodiga investeeringuid.

Muudatusettepanek 322
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iv
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) kui investeerimistoode pakub 
kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 
üksikasjad;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kindlustustoote omadusi tuleks tarbijatele põhjalikult tutvustada. Kindlustusalaste 
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete omadused on tähtsad nende eristamiseks muudest 
kombineeritud jaeinvesteerimistoodetest. Seetõttu on vaja eraldi ja tähtsamat jaotist, et tõsta 
nendest omadustest tulenevat kindlustusalast kasu investoritele esitatavas põhiteabes 
paremini esile.

Muudatusettepanek 323
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) kui investeerimistoode pakub 
kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 
üksikasjad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 324
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) kui investeerimistoode pakub 
kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 
üksikasjad;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 325
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) kui investeerimistoode pakub 
kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 
üksikasjad;

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Tarbijatele võidakse südamele panna, et nad jälgiks, kas kõnealused tooted hõlmavad ka 
kindlustuselemente, selle asemel et keskenduda toodete võrdlemisel üksnes kuludele ja 
võimalikule tulule. Selleks et tarbijaid seejuures abistada, tuleks kindlustuskaitse kohta 
põhiteabedokumenti lisada eraldi nähtav jaotis pealkirjaga „Kas mul on kindlustuskate?”

Muudatusettepanek 326
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) kui investeerimistoode pakub 
kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 
üksikasjad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 327
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iv
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) kui investeerimistoode pakub 
kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 
üksikasjad;

iv) kui kombineeritud 
jaeinvesteerimistoode pakub 
kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 
üksikasjad;

Or. en

Muudatusettepanek 328
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) kui investeerimistoode pakub 
kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 
üksikasjad;

iv) kui kombineeritud 
jaeinvesteerimistoode pakub 
kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 
üksikasjad;

Or. en

Muudatusettepanek 329
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) kui investeerimistoode pakub
kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 
üksikasjad;

iv) kui investeerimistootel on
kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 
üksikasjad; samuti selge teave selle kohta, 
kui kindlustustootel ei ole 
kindlustushüvitisi;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on juhtida tähelepanu lisatud ja puuduvatele 
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kindlustushüvitistele, näiteks ülalpeetavate isikute finantskaitse, kui see on lisatud käesoleva 
direktiiviga kaetud finantstootesse. Sellega rõhutatakse kindlustushüvitiste panust 
investeerimistoodetesse, näiteks riskide ühendamine. Muudatusettepanek põhineb Saksamaa 
kindlustuspakkujate ühenduse (GDV) ettepanekul.

Muudatusettepanek 330
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) investeerimistoote tähtaeg, kui see on 
teada;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 331
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) investeerimistoote tähtaeg, kui see on 
teada;

v) kombineeritud jaeinvesteerimistoote
tähtaeg, kui see on teada;

Or. en

Muudatusettepanek 332
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) investeerimistoote tähtaeg, kui see on 
teada;

v) investeerimistoote tähtaeg, kui see on 
teada, või minimaalse hoidmisaja 
nimetamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 333
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) tootluse prognoosid, kui need on toote 
olemust silmas pidades asjakohased;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 334
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) tootluse prognoosid, kui need on toote 
olemust silmas pidades asjakohased;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 335
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) tootluse prognoosid, kui need on toote 
olemust silmas pidades asjakohased;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 336
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) tootluse prognoosid, kui need on toote 
olemust silmas pidades asjakohased;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 337
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) tootluse prognoosid, kui need on toote 
olemust silmas pidades asjakohased;

vi) puhastulu prognoosid, kui need on 
toote olemust silmas pidades asjakohased;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada käesoleva määrusega hõlmatud 
investeerimistoodete tootluse läbipaistvus. Seepärast tuleks kindla toote ja vajaduse korral 
portfelli tootlust võrrelda mõne muu võrreldavate riskidega tootega. Lisaks peaksid olema 
avalikuks tehtud kõik tootlust mõjutavad teenustasud.

Muudatusettepanek 338
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt vi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) ja võimalus tühistada 
investeerimistootega seotud leping.
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Or. de

Muudatusettepanek 339
Udo Bullmann, Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt vi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) viide selle kohta, et investori 
päritoluliikmesriigi riiklikud maksualased 
õigusaktid mõjutavad tugevalt 
investeeringu oodatavat ja tegelikku 
tasuvust;

Or. en

Muudatusettepanek 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt vi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) vajaduse korral viide soovitatavale 
minimaalsele hoidmisajale;

Or. en

Muudatusettepanek 341
Marianne Thyssen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) jaotises pealkirjaga „Kas mul on 
kindlustuskate?” märgitakse, kas 
investeerimistoode hõlmab kindlustust 
ning esitatakse teave sellise 
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kindlustuskatte kohta;

Or. nl

Selgitus

Tarbijatele võidakse südamele panna, et nad jälgiks, kas kõnealused tooted hõlmavad ka 
kindlustuselemente, selle asemel et keskenduda toodete võrdlemisel üksnes kuludele ja 
võimalikule tulule. Selleks et tarbijaid seejuures abistada, tuleks kindlustuskaitse kohta 
põhiteabedokumenti lisada eraldi nähtav jaotis pealkirjaga „Kas mul on kindlustuskate?”

Muudatusettepanek 342
Burkhard Balz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kindlustustoodete puhul 
kirjeldatakse jaotises „Mis on 
kindlustatud?” kindlustustoote olemust ja 
põhilisi omadusi, sealhulgas
i) viide pakutavatele kindlustushüvitistele 
ning
ii) kõnealuste kindlustushüvitiste 
üksikasjad.

Or. en

Muudatusettepanek 343
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) jaotises pealkirjaga „Kas võin rahast 
ilma jääda?” selgitatakse lühidalt, kas 
kapitali kaotamine on võimalik, näidates 
ära järgmist:

välja jäetud

i) mis tahes garantiid või kapitalikaitse 
ning nende mis tahes piirangud;



PE504.397v02-00 158/166 AM\927693ET.doc

ET

ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 
mõne investeeringute tagamise või 
tagatisskeemiga;

Or. en

Selgitus

Võimalus kasutada hüvitis- või tagatisskeemi ei tähenda, et investor ei saa kaotada raha 
näiteks seepärast, et need skeemid katavad mõned kaotused, kuid mitte tururiske. Sel 
eesmärgil tuleks artikli 8 lõike 2 punkti c ja d jaotised ühendada ühise pealkirja „Millised on 
riskid ja mis võidakse mulle hüvitada?”, et anda investoritele täielik ülevaade riskidest.

Muudatusettepanek 344
Astrid Lulling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) jaotises pealkirjaga „Kas võin rahast 
ilma jääda?” selgitatakse lühidalt, kas 
kapitali kaotamine on võimalik, näidates 
ära järgmist:

välja jäetud

i) mis tahes garantiid või kapitalikaitse 
ning nende mis tahes piirangud;
ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 
mõne investeeringute tagamise või 
tagatisskeemiga;

Or. en

Muudatusettepanek 345
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) jaotises pealkirjaga „Kas võin rahast 
ilma jääda?” selgitatakse lühidalt, kas
kapitali kaotamine on võimalik, näidates 

(c) jaotises „Mis võib mu investeeringuga 
juhtuda?” esitatakse kokkuvõte, milles
selgitatakse, et investeeringu väärtus võib 
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ära järgmist: sõltuvalt turutingimusest või muudest 
asjaoludest kas suureneda ja/või 
väheneda.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) jaotises pealkirjaga „Kas võin rahast 
ilma jääda?” selgitatakse lühidalt, kas
kapitali kaotamine on võimalik, näidates 
ära järgmist:

(c) jaotises pealkirjaga „Kas võin rahast 
ilma jääda?” selgitatakse lühidalt, et
kapitali kaotamine on alati võimalik, ja 
lisaks sellele järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 347
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) jaotises pealkirjaga „Kas võin rahast 
ilma jääda?” selgitatakse lühidalt, kas 
kapitali kaotamine on võimalik, näidates 
ära järgmist:

(c) jaotises pealkirjaga „Kapitalikaitse 
tase” selgitatakse lühidalt, kas kapitali 
kaotamine on võimalik, näidates ära 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 348
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) jaotises pealkirjaga „Kas võin rahast 
ilma jääda?” selgitatakse lühidalt, kas 
kapitali kaotamine on võimalik, näidates 
ära järgmist:

(c) jaotises „Millised on võimalikud ohud 
ja kasud?

Or. en

Muudatusettepanek 349
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) jaotises pealkirjaga „Kas võin rahast 
ilma jääda?” selgitatakse lühidalt, kas
kapitali kaotamine on võimalik, näidates 
ära järgmist:

(c) jaotises pealkirjaga „Kas võin rahast 
ilma jääda?” tehakse üldine ja selge 
hoiatus selle kohta, et investeerimistooted 
võivad põhjustada kapitali kaotamist,
näidates ära järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 350
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) jaotises pealkirjaga „Kas võin rahast 
ilma jääda?” selgitatakse lühidalt, kas
kapitali kaotamine on võimalik, näidates 
ära järgmist:

(c) jaotises pealkirjaga
„Kindlustushüvitised” selgitatakse, kas
investeerimistoode pakub 
kindlustushüvitisi ja juhul kui ta pakub 
kindlustushüvitisi, siis nende üksikasjad;

Or. en
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Muudatusettepanek 351
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) jaotises pealkirjaga „Kas võin rahast 
ilma jääda?” selgitatakse lühidalt, kas 
kapitali kaotamine on võimalik, näidates 
ära järgmist:

(c) jaotises „Milliseid kaitsemeetmeid 
kohaldatakse?” kirjeldatakse lühidalt

Or. en

Muudatusettepanek 352
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mis tahes garantiid või kapitalikaitse 
ning nende mis tahes piirangud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 353
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mis tahes garantiid või kapitalikaitse 
ning nende mis tahes piirangud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 354
Syed Kamall
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mis tahes garantiid või kapitalikaitse 
ning nende mis tahes piirangud;

i) kombineeritud jaeinvesteerimistoote 
riski ja kasumiprofiil, sealhulgas 
kõnealuse profiili koondnäitaja ja 
hoiatused konkreetsete riskide suhtes, mis
ei pruugi koondnäitajas täielikult 
kajastuda;

Or. en

Muudatusettepanek 355
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mis tahes garantiid või kapitalikaitse 
ning nende mis tahes piirangud;

i) mis tahes garantiid või kapitalikaitse 
ning nende mis tahes piirangud, 
üldsumma, mis hõlmab vastutuse kandja 
isikuandmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 356
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mis tahes garantiid või kapitalikaitse 
ning nende mis tahes piirangud;

i) mis tahes garantiid ja kapitalikaitse ning 
nende mis tahes piirangud;

Or. en



AM\927693ET.doc 163/166 PE504.397v02-00

ET

Muudatusettepanek 357
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 
mõne investeeringute tagamise või 
tagatisskeemiga;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 358
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 
mõne investeeringute tagamise või 
tagatisskeemiga;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 359
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 
mõne investeeringute tagamise või 
tagatisskeemiga;

ii) lühike selgitus selle kohta, kas kapitali 
kaotamine on võimalik, sealhulgas 
kehtivad tagatised või kapitalikaitse ning 
nende piirangud;

Or. en
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Muudatusettepanek 360
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 
mõne investeeringute tagamise või 
tagatisskeemiga;

ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 
mõne investeeringute tagamise või 
tagatisskeemiga ning kui, siis millisega;

Or. de

Muudatusettepanek 361
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 
mõne investeeringute tagamise või 
tagatisskeemiga;

ii) ja garandi nimi;

Or. en

Muudatusettepanek 362
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 
mõne investeeringute tagamise või 
tagatisskeemiga;

ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 
mõne investeeringute tagamise või 
tagatisskeemiga, kirjeldades 
üksikasjalikult, millised riskid on 
skeemiga hõlmatud ja millised mitte;

Or. en
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Muudatusettepanek 363
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 
mõne investeeringute tagamise või 
tagatisskeemiga;

ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 
mõne investeeringute tagamise või 
tagatisskeemiga; tuues üksikasjalikult 
välja, millised riskid ei ole skeemiga 
kaetud;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on juhtida tähelepanu puuduvatele kindlustushüvitistele.

Muudatusettepanek 364
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) vajaduse korral muud 
kaitsemeetmed, nagu fondi depositoorium, 
sealhulgas kaasatud osaliste isikuandmed 
ja funktsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 365
Sharon Bowles

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

ii a) kas toode on kaitstud 
kindlustuskaitsega;

Or. en

Muudatusettepanek 366
Sharon Bowles

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) selgitus selle kohta, et väljamaksete 
suuruse puhul ei ole arvesse võetud 
makse ja et investori koduliikmesriigi 
maksualased õigusaktid võivad mõjutada 
investeeringu tasuvust;

Or. en

Muudatusettepanek 367
Sharon Bowles

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) jaotises „Mis juhtub 
investeerimistoote koostaja või müüja
kohustuste täitmata jätmise korral?” 
kirjeldatakse lühidalt investori 
maksimaalset kaotust ja seda, kas kaotust 
saab korvata investori hüvitise või 
tagatisskeemiga;

Or. en


