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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta
(COM(2012)352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)352),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0179/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. novembri 2012. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 
arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon 
kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1
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 
investeerimistooteid. Sellised tooted võivad 
olla 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 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 2
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 

(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 vara või alusväärtuse tootlusest.
Selline määratlus hõlmaks selliseid 
investeerimistooteid nagu 
investeerimisfondid, 
investeerimiskomponendiga 
elukindlustuslepingud ja jaetooted, kaasa 
arvatud otseselt vallatavad varad, näiteks 



PR\922803ET.doc 7/47 PE502.113v01-00

ET

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.

ettevõtete aktsiad või riigivõlakirjad. 
Kombineeritud struktureeritud jaetooted 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 3
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 

(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, 
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direktiivi 2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta)11 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.

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 4
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 

(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/EÜ sätestatud kohustuste vahel, 
tuleb ette näha, et kõnealused direktiivid 
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õigusakte kohaldatakse jätkuvalt lisaks 
käesolevale määrusele.

täiendavad käesolevat määrust.

Or. en

Muudatusettepanek 5
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 ja investeerimistoodet müüv isik 
peaksid 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.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Jaeinvestoritele tuleks anda teavet, (11) Jaeinvestoritele tuleks anda teavet, 
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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.

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 riskiprofiili ja 
maksustamiskorra kohta, samuti teavet 
toote tootluse kohta ning muud teavet, mis 
võib olla konkreetsete toodete, sh pensioni 
planeerimiseks mõeldud toodete omaduste 
mõistmiseks vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 7
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 

(12) Põhiteabe vorming peab võimaldama 
jaeinvestoritel eri investeerimistooteid 
võrrelda ning teabe vorm, esitusviis ja sisu 
tuleb hoolega läbi mõelda, et see
suurendaks maksimaalselt 
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 
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võtta ka selliseid tooteid. alusinvesteeringute vahel valida. Põhiteabe 
vormingut käsitlevates sätetes tuleb arvesse 
võtta ka selliseid tooteid.

Or. en

Muudatusettepanek 8
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. Samuti on soovitav 
avalikustada, kas toode on investeering, 
mis on määratletud kui osalus 
äriühingute või projektide rahastamises, 
või on see panus, mis on määratletud kui 
nullsummamäng, millega ei rahastata 
ühtegi äriühingut ega projekti.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Põhiteabedokument peaks olema 
selgelt eristatav mis tahes reklaamteadetest. 
Muud dokumendid ei tohiks 
põhiteabedokumendi tähtsust vähendada.

(14) Põhiteabedokument peaks olema 
selgelt eristatav ja eraldatud mis tahes 
reklaamteadetest. Muud dokumendid ei 
tohiks põhiteabedokumendi tähtsust 
vähendada. Jaeinvestor peaks ära 
näitama, et ta on põhiteabedokumenti 
arvesse võtnud.

Or. en

Muudatusettepanek 10
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 
investeerimistoodete koostajatelt ja 
investeerimistooteid müüvatelt isikutelt
põhiteabedokumendi ajakohastamist. 
Selleks peab komisjon vastu võtma 
delegeeritud õigusakti, milles sätestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad teabe 
läbivaatamise tingimuste ja sageduse ning 
põhiteabedokumendi muutmise kohta.

Or. en

Selgitus

Vahendajad peaksid olema kohustatud andma teavet nt tegelike kulude, oma tasustamise 
või investeerimistoote maksustamiskorra kohta. Kogu tootesse investeerimise kohta 
teadliku otsuse tegemiseks vajalik teave peaks olema kättesaadav ühes dokumendis.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Põhiteabedokumendid on (16) Põhiteabedokumendid on 
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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.

jaeinvestorite investeerimisotsuste alus. 
Seepärast vastutavad investeerimistoodete 
koostajad ja investeerimistooteid müüvad 
isikud 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.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Liidu ja riiklikele 
järelevalveasutustele antud volituste ja 
pädevuste suurendamist tuleks lihtsustada 
piisava töötajate arvu ja asjakohaste 
rahaliste vahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Komisjon peaks ELi toimimise 
lepingu artikli 290 alusel ja kooskõlas 
määruste (EL) nr 1093/2010, 1094/2010 ja 
1095/2010 vastavate artiklitega 10−14 
võtma artikli 8 kohaselt vastu ESMA, EBA 
ja EIOPA välja töötatud regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud seoses riski 
ja tootluse selgitamise ja kulude arvutamise 
aluseks olevate meetoditega.

(26) Komisjon peaks ELi toimimise 
lepingu artikli 290 alusel ja kooskõlas 
määruste (EL) nr 1093/2010, 1094/2010 ja 
1095/2010 vastavate artiklitega 10−14 
võtma artikli 8 kohaselt vastu ESMA, EBA 
ja EIOPA välja töötatud regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud seoses riski 
ja tootluse selgitamise ja kulude arvutamise 
aluseks olevate meetodite ning 
keskkonnaalaste, sotsiaalsete või 
juhtimisega seotud kriteeriumidega.

Or. en

Muudatusettepanek 14
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 tuleks hinnata, kas 
võetud meetmed on parandanud keskmise 
jaeinvestori kaitset ja teadmisi 
investeerimistoodete kohta, tema 
finantsteadmisi ning toodete võrreldavust. 
Samuti tuleks 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.

Or. en



PR\922803ET.doc 15/47 PE502.113v01-00

ET

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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 vormi ja 
sisu kohta ning ühtsed eeskirjad kõnealuse 
dokumendi esitamiseks jaeinvestoritele.

Or. en

Selgitus

Vahendajad peaksid olema kohustatud andma teavet nt tegelike kulude, oma tasustamise 
või investeerimistoote maksustamiskorra kohta. Kogu tootesse investeerimise kohta 
teadliku otsuse tegemiseks vajalik teave peaks olema kättesaadav ühes dokumendis.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 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



PE502.113v01-00 16/47 PR\922803ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 18
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 19
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 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) investeerimistooteid müüv isik – isik, 
kes turustab, levitab või müüb 
investeerimistooteid jaeinvestorile, 
turustaja või isik, kes tegutseb jaeinvestori 
investeeringu vahendajana;

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

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 vajaduse 
korral lõplikult investeerimistoodet müüv 
isik.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Toote heakskiitmise menetlus

Enne artikli 5 kohase 
põhiteabedokumendi koostamist hindab 
toote koostaja investeerimistoote 
kokkusobivust jaeinvestorite huvidega, 
luues toote heakskiitmise 
dokumenteeritud menetluse.
Toote heakskiitmise menetlusega 
tagatakse, et iga investeerimistoode vastab 
kindlakstehtud sihtturu vajadustele, ning 
tagatakse, et toote koostaja on viinud läbi 
kõigi kindlakstehtud sihtturu vajaduste 
jaoks asjakohaste tõenäoliste riskide 
hindamise. Selline hindamine sisaldab 
investeerimistoote stressitestimist.



PE502.113v01-00 18/47 PR\922803ET.doc

ET

Toote heakskiitmise menetlusega 
tagatakse, et juba müüdavad 
investeerimistooted vaadatakse 
korrapäraselt läbi, tagamaks et toode 
sobib endiselt kokku jaeinvestorite 
huvidega. 
Toote heakskiitmise menetlus vaadatakse 
igal aastal läbi. Investeerimistoote 
koostaja on igal ajal suuteline esitama 
asjaomasele pädevale asutusele toote 
heakskiitmise menetluse olemuse ja 
üksikasjade ajakohastatud ja 
üksikasjaliku kirjelduse.

Or. en

Muudatusettepanek 23
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

Selgitus

Põhiteabedokument ei ole mõeldud sisaldama ühtegi reklaamteadet ega ühtegi soovitust 
investeeringu ostmiseks, kuid seda ei ole kavandatavas määruses selgelt öeldud. Kuna ei 
ole kindel, et kõigi põhiteabedokumentide suhtes kohaldatakse enne nende levitamist 
pädeva asutuse eelnevat nõusolekut, peab see säte olema võimalikult täpne.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

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 selle osa ametlikes keeltes või 
ühes ametlikest keeltest, kus 
investeerimistoodet levitatakse, või muus
keeles, mida kõnealuse liikmesriigi 
pädevad asutused aktsepteerivad, kui seda 
keelt kasutatakse liikmesriigi selles osas, 
kus investeerimistoodet levitatakse; mõnes 
muus keeles koostatud dokument tõlgitakse 
ühte osutatud keeltest.

Or. en

Selgitus

Kavandatav artikkel 7 võib tekitada probleeme: selle sõnastuse tõttu võidakse 
jaeinvesteerimistoodet pakkuda keeles, millest tarbija (hästi) aru ei saa.

Muudatusettepanek 26
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);

Or. en
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Muudatusettepanek 27
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
investeerimistoode lähtub teatavatest
keskkonnaalastest, sotsiaalsetest või
juhtimisega seotud eesmärkidest (kaasa 
arvatud selle kohta, kas toote puhul on 
tegemist investeeringu või panusega), ning 
kui ta seda teeb, siis millised on taotletavad 
eesmärgid ja nende saavutamise vahendid;
investeeringuna võib märgistada ainult 
tooted, mille ostmine aitab otseselt või 
kaudselt rahastada või odavdada projekti 
või äriühingu tulevase rahastamise 
kulusid;

Or. en

Muudatusettepanek 28
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

Selgitus

Vt artikkel 8 – lõige 2 – punkt e selle muudetud kujul.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 
mõne investeeringute tagamise või 

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

Or. en

Selgitus

Investeeringute tagamise või tagatisskeemi pakutav kaitse võib olla erinev: 
investeeringute tagamise skeem kaitseb klienti instrumendi kadumamineku eest 
investeerimisühingus, kuid ei kaitse teda alusvara hinnakõikumisest või selle alusvara 
emitendi pankrotist põhjustatud finantskahjumi eest. Käesolev määrus peaks olema 
täpsem, et vältida selle sätte mis tahes kuritarvitamist.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Näitlikud tulevase tootluse prognoosid on väga kasulikuks vahendiks, mis annavad 
arusaadaval kujul teavet riski ja tootluse kohta ning need on eelistatavad varasemal 
tootlusel põhinevale riskinäitajale.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) jaotises pealkirjaga „Kuidas on tootel 
varem läinud?” esitatakse ülevaade 

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

investeerimistoote varasemast tootlusest, 
kui see on toote olemust ja turuloleku 
pikkust arvestades asjakohane. Varasem 
tootlus avaldatakse üksnes koos 
nõuetekohase hoiatusega, et see ei ole 
usaldusväärne näitaja tulevase tootluse 
jaoks. Kui investeerimisstrateegias 
osutatakse võrdlusalusele, avaldatakse 
koos investeerimistoote tootlusega 
võrdlusaluse tootlus;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui see on asjakohane, täpsustab 
investeerimistooteid müüv isik:
i) investeerimistoote maksustamiskorra 
liikmesriigis, kus ta investeerimistoodet 
aktiivselt soovitab või levitab; 
ii) kui ta tegutseb vahendajana, siis 
investeerimistootega seotud kulud;
iii) toote koostaja või kolmanda osapoole 
makstavad tehinguga seotud 
komisjonitasud, retrotsessioonid või muud 
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hüvitised, nagu on sätestatud direktiivis 
2004/39/EÜ ja direktiivis 2002/39/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) käesoleva artikli lõike 2 punkti b 
alapunktis iii osutatud keskkonnaalaste, 
sotsiaalsete või juhtimisega seotud 
eesmärkide puhul kasutatavad põhimõtted 
ning erinevus panuse ja investeeringu 
vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõudes võetakse arvesse 
investeerimistoodete eri liike ning juba 
tehtud tööd direktiivi 2009/65/EÜ alusel, 
millega võeti kasutusele investorile 
esitatav põhiteabedokument eurofondide 
puhul. Euroopa järelevalveasutused 
esitavad kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[kuupäev].

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon ja ESMA on teinud juba palju tööd eurofondide puhul investorile 
esitatava põhiteabedokumendi kallal ning nad on juba kogunud teavet klientide 
vajaduste kohta. Kombineeritud jaeinvesteerimistoodete põhiteabedokument peaks 
seetõttu tuginema olulisel määral nimetatud olemasolevale tööle.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) asjaolud, mille korral tuleb (d) toote enda või turutingimustega seotud 
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jaeinvestoreid teavitada nende ostetud 
investeerimistoote põhiteabe dokumendi 
muutmisest.

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

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 
investeerimistoodet, esitab neile aegsasti 
enne investeerimistootega seotud tehingu 
sõlmimist põhiteabedokumendi. Kui 
kliendile soovitatakse investeeringut, 
esitatakse viivitamata põhiteabedokument.

Or. en

Selgitus

Nõu või soovitust ei tohiks anda ilma põhiteabedokumendile viitamata ja seda 
esitamata. Investeerimisotsused tehakse esimestel hetkedel pärast soovituse andmist. Kui 
põhiteabedokumenti ei esitata samal hetkel soovituse andmisega, väheneb selle tõhusus 
oluliselt.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en
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Selgitus

See erand tekitaks põhiteabedokumendi määruses olulise lünga. Põhiteabedokument on 
oluline teadliku investeerimisotsuse tegemiseks, mistõttu ei tohiks olla võimalik 
investeerida ilma, et eelnevalt oleks olnud võimalus seda lugeda. Vastasel juhul võiks 
panga müüja võtta kliendiga ühendust telefoni teel, soovitada toodet ja saada 
investeerimiskorralduse enne kui kliendil on olnud võimalus põhiteabedokumenti 
lugeda.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kui põhiteabedokumenti on ajakohastatud, ei tohiks põhiteabedokumendi eelmisi 
esitamisi lugeda järgmiste tehingute jaoks piisavaks.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Jaeinvestor kinnitab käsitsi kirjutatud 
või elektroonilise allkirjaga, et ta on 
põhiteabedokumendi sisu arvesse võtnud.

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
II peatükk – artiklid 13 a, 13 b ja 13 c (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a PEATÜKK

TOODETESSE SEKKUMINE
Artikkel 13 a

Euroopa järelevalveasutuste (ESAd) õigus 
sekkuda

1. Kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010, 
määruse (EL) nr 1094/2010 või määruse 
(EL) nr 1095/2010 artikli 9 lõikega 2 
jälgivad ESAd liidus turustatavaid, 
levitatavaid või müüdavaid 
investeerimistooteid või 
finantsinstrumente. Koostöös pädevate 
asutustega võivad ESAd kontrollida uusi 
investeerimistooteid või 
finantsinstrumente enne nende liidus 
turustamist, levitamist või müümist.
2. Kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010, 
määruse (EL) nr 1094/2010 või määruse 
(EL) nr 1095/2010 artikli 9 lõikega 5 võib 
ESA, kui ta on põhjendatud alustel 
veendunud, et käesoleva artikli lõigetes 3 
ja 4 nimetatud tingimused on täidetud, 
ajutiselt keelata investeerimistoodete või 
finantsinstrumentide liidus turustamise, 
levitamise või müümise või seda piirata.
Sellist keeldu või piirangut võidakse 
kohaldada ning nende osas võidakse 
kohaldada erandeid ESAde poolt kindlaks 
määratud asjaoludel.
3. ESA teeb lõike 2 kohase otsuse ainult 
siis, kui täidetud on järgmised 
tingimused:
(a) väljapakutav tegevus kujutab endast 
tõsist ohtu investorite kaitsele või 
finantsturgude korrakohasele toimimisele 
ja usaldusväärsusele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
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stabiilsusele;
(b) vastava investeerimistoote, 
finantsinstrumendi või tegevuse suhtes 
kohaldatavad liidu õiguse regulatiivsed 
nõuded ei maanda seda ohtu;
(c) pädev asutus või pädevad asutused ei 
ole rakendanud selle ohu kõrvaldamiseks 
meetmeid või meetmed, mida on 
rakendatud, ei maanda seda ohtu 
piisavalt.
Kui esimeses lõigus sätestatud tingimused 
on täidetud, võib ESA ettevaatusabinõuna 
kehtestada lõikes 2 osutatud keelu või 
piirangu enne seda, kui mingit 
investeerimistoodet või finantsinstrumenti 
hakatakse klientidele turustama või 
müüma.
4. Meetme rakendamisel vastavalt 
käesolevale artiklile võtab ESA arvesse 
ulatust, mil määral see meede:
(a) ei avalda finantsturgude tõhususele 
või investoritele kahjustavat mõju, mis on 
võrreldes meetme kasulikkusega 
ebaproportsionaalne; ning
(b) võib tekitada õigusnormide erinevuse 
ärakasutamise riski.
Juhul kui pädev asutus või pädevad 
asutused on võtnud meetme vastavalt 
artiklile 13 b, võib ESA võtta lõikes 2 
nimetatud mis tahes meetme, ilma et ta 
peaks esitama artiklis 13 c sätestatud 
arvamuse.
5. Enne kui ta otsustab rakendada 
käesoleva artikli kohaselt mis tahes 
meedet, teavitab ESA pädevaid asutusi 
tema poolt kavandatavast meetmest.
6. Enne lõike 2 kohase otsuse tegemist 
teatab ESA oma kavatsusest keelata mingi 
investeerimistoode või finantsinstrument 
või seda piirata, juhul kui asjaomase 
investeerimistoote või finantsinstrumendi 
omadustesse ei tehta kindlaksmääratud 
tähtaja jooksul teatavaid muudatusi.
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7. Otsuse korral rakendada käesoleva 
artikli kohaselt mis tahes meedet avaldab 
iga ESA oma veebisaidil sellekohase teate. 
Teates esitatakse keelu või piirangu 
üksikasjad ning määratakse kindlaks 
ajavahemik pärast selle teate avaldamist, 
mille möödumisel meetmed jõustuvad. 
Keeldu või piirangut kohaldatakse ainult 
tegevuste suhtes, mis toimuvad pärast 
meetmete jõustumist.
8. Asjaomane ESA vaatab vastavalt 
lõikele 2 kohaldatud keelu või piirangu 
mõju läbi asjakohaste ajavahemike 
tagant, kuid vähemalt kord kolme kuu 
jooksul. Juhul kui keeldu või piirangut 
selle kolmekuulise tähtaja möödudes ei 
pikendata, see aegub.
9. ESAde poolt kooskõlas käesoleva 
artikliga võetud meede on ülimuslik 
pädeva asutuse poolt võetud mis tahes 
varasema meetme suhtes.
10. Komisjon võtab vastavalt artiklile 23 
vastu delegeeritud õigusaktid, milles 
täpsustatakse kriteeriumid ja tegurid, 
millega ESAd peavad arvestama, kui nad 
määravad kindlaks, millal tekib lõike 2 
punktis a nimetatud oht investorite 
kaitsele või finantsturgude korrakohasele 
toimimisele ja usaldusväärsusele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele. Nimetatud delegeeritud 
õigusaktidega tagatakse, et ESAd on 
võimelised tegutsema vajaduse korral 
ennetavalt ning et nad ei ole kohustatud 
enne meetmete võtmist ära ootama, kuni 
investeerimistoodet või finantsinstrumenti 
hakatakse turustama, levitama või 
müüma või kuni tegevusviisi või tava 
hakatakse rakendama.

Artikkel 13 b
Toodetesse sekkumine pädevate asutuste 

poolt
1. Pädevad asutused jälgivad 
investeerimistooteid või 
finantsinstrumente, mida turustatakse, 
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levitatakse või müüakse nende 
liikmesriigis või nende liikmesriigist, ja 
nad võivad kontrollida uusi 
investeerimistooteid või 
finantsinstrumente enne nende 
turustamist, levitamist või müümist 
asjaomases liikmesriigis või sellest 
liikmesriigist.
2. Pädev asutus võib keelata või piirata 
oma liikmesriigis toimuvat või sellest 
eksporditavat:
(a) investeerimistoodete või 
finantsinstrumentide turustamist, 
levitamist või müüki;
(b) teatud liiki finantstegevust või -tava.
3. Pädev asutus võib võtta lõikes 2 
nimetatud meetme, kui ta on põhjendatud 
alustel veendunud, et:
(a) investeerimistoode, finantsinstrument 
või tegevus või tava tekitab 
märkimisväärseid probleeme seoses 
investorite kaitsega või kujutab endast 
tõsist ohtu finantsturgude korrakohasele 
toimimisele ja usaldusväärsusele või 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele ühes või mitmes liikmesriigis, 
sealhulgas investeerimistoote või 
finantsinstrumendiga seotud turustamise, 
levitamise, tasustamise või hüvede 
pakkumise kaudu;
(b) tuletistootel on kahjustav mõju 
hindade kujunemise mehhanismile 
alusvara turul;
(c) olemasolevad vastava 
investeerimistoote, finantsinstrumendi või 
tegevuse või tava suhtes kohaldatavad 
liidu õiguse reguleerivad nõuded ei 
maanda punktis a osutatud riske piisavalt 
ning olemasolevate nõuete täitmise 
tõhusama järelevalve või kehtestamisega 
ei oleks võimalik lahendada seda 
probleemi paremini;
(d) meede on proportsionaalne, võttes 
arvesse tuvastatud riskide olemust, 
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kõnealuste investorite või turuosaliste 
struktuuri keerukuse astet ning meetme 
tõenäolist mõju investoritele ja 
turuosalistele, kes võivad kõnealust 
finantsinstrumenti omada, kasutada või 
selle pealt kasu teenida või tegelda 
kõnealuse tegevusega või selle pealt kasu 
teenida;
(e) pädev asutus on nõuetekohaselt 
konsulteerinud pädevate asutustega 
teistest liikmesriikidest, millele meede võib 
märkimisväärset mõju avaldada, ning
(f) meede ei mõju diskrimineerivalt 
mõnest teisest liikmesriigist pakutavate 
teenuste või tegevuste suhtes.
Kui esimeses lõigus sätestatud tingimused 
on täidetud, võib pädev asutus 
ettevaatusabinõuna kehtestada keelu või 
piirangu enne seda, kui mingit 
investeerimistoodet või finantsinstrumenti 
hakatakse klientidele turustama, levitama 
või müüma.
Sellist keeldu või piirangut võidakse 
kohaldada ning nende osas võidakse 
kohaldada erandeid pädeva asutuse poolt 
kindlaks määratud asjaoludel.
4. Enne lõike 2 kohase keelu või piirangu 
kehtestamist võib pädev asutus teatada 
oma kavatsusest keelata mingi 
investeerimistoode või finantsinstrument 
või seda piirata juhul, kui asjaomase 
investeerimistoote või finantsinstrumendi 
omadustesse ei tehta kindlaksmääratud 
tähtaja jooksul teatavaid muudatusi.
5. Pädev asutus võib kehtestada käesoleva 
artikli alusel keelu või piirangu üksnes 
juhul, kui ta on teavitanud kõiki teisi 
asjaomaseid pädevaid asutusi ja ESAsid 
kirjalikult või muul asutuste vahel kokku 
lepitud viisil vähemalt üks kuu enne 
meetme võtmist järgmistest üksikasjadest:
(a) finantsinstrument või tegevus või tava, 
mille suhtes plaanitakse meedet võtta;
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(b) väljapakutava keelu või piirangu täpne 
olemus ning millal see peaks kava 
kohaselt jõustuma ning
(c) tõendid, millele tuginedes ta on oma 
otsuse vastu võtnud ja millest tulenevalt ta 
on veendunud, et kõik lõikes 3 sätestatud 
tingimused on täidetud.
6. Kui lõike 3 punkti e kohane 
konsultatsiooniks ette nähtud aeg ja lõikes 
5 ette nähtud ühekuuline ajapikendus 
võiks tekitada tarbijaile pöördumatut 
kahju, võib pädev asutus käesoleva artikli 
alusel ajutiselt ja mitte kauem kui kolme 
kuu jooksul meetmeid võtta. Sellisel juhul 
teavitab pädev asutus võetud meetmetest 
koheselt kõiki teisi pädevaid asutusi ja 
ESAsid.
7. Otsuse korral kehtestada lõikes 2 
nimetatud mis tahes keeld või piirang, 
avaldab pädev asutus oma veebisaidil 
sellekohase teate. Teates esitatakse keelu 
või piirangu üksikasjad, ajavahemik 
pärast selle teate avaldamist, mille 
möödumisel meetmed jõustuvad, ning 
tõendid, mille alusel pädev asutus on 
veendunud, et kõik lõikes 1 sätestatud 
tingimused on täidetud. Keeldu või 
piirangut kohaldatakse ainult tegevuste 
suhtes, mis toimuvad pärast selle teate 
avaldamist.
8. Pädev asutus tühistab keelu või 
piirangu, kui lõikes 3 sätestatud 
tingimused ei ole enam täidetud.
9. Komisjon võtab vastavalt artiklile 23 
vastu delegeeritud õigusaktid, milles 
täpsustatakse kriteeriumid ja tegurid, 
millega pädevad asutused peavad 
arvestama, kui nad määravad kindlaks, 
millal tekib lõike 3 punktis a nimetatud 
oht investorite kaitsele või finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
usaldusväärsusele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele.
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Artikkel 13 c
ESAde koordineeriv roll
1. Igal ESA-l on seoses pädevate asutuste 
poolt kooskõlas artikliga 13 b võetavate 
meetmetega soodustaja ja koordineerija 
roll. Eelkõige tagab iga ESA, et pädevate 
asutuste võetavad meetmed oleksid 
põhjendatud ja proportsionaalsed ning et 
pädevad asutused järgiksid võimaluse 
korral järjekindlat lähenemisviisi.
2. Kui ESA-le on laekunud artikli 13 b 
kohane teade mis tahes meetme kohta, 
mida plaanitakse selle artikli alusel 
rakendada, esitab ESA arvamuse selle 
kohta, kas vastav keeld või piirang on 
tema arvates põhjendatud ja 
proportsionaalne. Juhul kui ESA on 
seisukohal, et kõnealuse riski 
kõrvaldamiseks on tarvis, et meetmeid 
võtaksid ka teised pädevad asutused, toob 
ta ka selle oma arvamuses välja. Arvamus 
avaldatakse ESA veebisaidil.
3. Juhul kui pädev asutus soovib võtta või 
võtab meetmeid, minnes vastuollu ESA 
poolt kooskõlas lõikega 2 vastu võetud 
arvamusega, või loobub meetmete 
võtmisest, minnes vastuollu selle 
arvamusega, avaldab ta viivitamatult oma 
veebisaidil vastava teate, selgitades 
igakülgselt, mis põhjustel ta nii käitub.

Or. en

Selgitus

EBA ja EIOPA sekkumisõigused tuleks viia järjepidevalt kooskõlla ESMA 
sekkumisõigustega, mille üle peetakse praegu läbirääkimisi määruse ettepaneku 
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) (finantsinstrumentide turgude 
määrus)) alusel.

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
II a peatükk – artikkel 13 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 d
Põhiteabedokumendi heakskiitmine 

pädevate asutuste poolt
1. Investeerimistoote koostajad ja 
investeerimistooteid müüvad isikud 
edastavad investeerimistoote 
põhiteabedokumendi selle liikmesriigi 
pädevale asutusele, kus 
investeerimistoodet turustatakse, 
levitatakse või müüakse.
2. Enne investeerimistoote turustamist, 
levitamist või müüki tagab pädev asutus 
põhiteabedokumendis esitatud sisu 
vastavuse käesoleva määruse II peatüki 
sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) menetluse tulemusena võetakse vastu 
otsused, mis võivad olla investeerimistoote 
koostaja ja investeerimistooteid müüva 
isiku jaoks siduvad;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
järgmiste rikkumiste suhtes:

välja jäetud

(a) põhiteabedokument ei vasta artikli 6 
lõigetele 1−3 ja artiklile 7;
(b) põhiteabedokument ei sisalda artikli 8 
lõigetega 1 ja 2 ette nähtud teavet või ei 
ole esitatud kooskõlas artikli 8 lõikega 4;
(c) reklaamteade sisaldab 
investeerimistootega seotud teavet, mis on 
põhiteabega vastuolus, millega rikutakse 
artikli 9 sätteid;
(d) põhiteabedokumenti ei vaadata läbi 
ega muudeta artikli 10 kohaselt;
(e) põhiteabedokumenti ei ole esitatud 
aegsasti, nagu on ette nähtud artikli 12 
lõikega 1;
(f) põhiteabedokumenti ei ole esitatud 
tasuta, nagu on ette nähtud artikli 13 
lõikega 1.

Or. en

Selgitus

Ei ole mingit põhjust koostada loetelu rikkumistest, mille suhtes kavandatavat artiklit 18 
kohaldatakse: seda artiklit tuleb kohaldada määruses sisalduvate sätete mis tahes 
rikkumise korral.



PR\922803ET.doc 37/47 PE502.113v01-00

ET

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel on õigus kehtestada vähemalt
järgmised haldusmeetmed ja -karistused:

2. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel on õigus kehtestada vähemalt
järgmisi halduskaristusi ja muid 
meetmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) juriidilise isiku puhul haldustrahv 
kuni 10% kõnealuse juriidilise isiku 
aastasest kogukäibest eelmisel 
majandusaastal, milleks tütarettevõtja 
puhul loetakse põhiemaettevõtja eelmise 
majandusaasta konsolideeritud 
aastaaruandest tulenev aastane 
kogukäive;

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada rahaliste halduskaristuste määramise osas ühtlustamine muude 
kavandatavate liidu õigusaktidega, eelkõige kavandatava finantsinstrumentide turgude 
direktiivi ja viienda eurofondide direktiiviga.

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt d b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada rahaliste halduskaristuste määramise osas ühtlustamine muude 
kavandatavate liidu õigusaktidega, eelkõige kavandatava finantsinstrumentide turgude 
direktiivi ja viienda eurofondide direktiiviga.

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et kui pädevad 
asutused on kooskõlas lõikega 2 
kehtestanud ühe või mitu halduskaristust 
või muud meedet, on pädevatel asutustel 
õigus saata asjaomasele jaeinvestorile otse 
teade või nõuda, et investeerimistoote 
koostaja või müüja saadaks jaeinvestorile 
teate, milles investorit teavitatakse
halduskaristusest või muust meetmest
ning antakse neile teada, kus nad saavad 
esitada kaebusi või heastamisnõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võtavad artikli 19 lõikes 
2 osutatud haldusmeetmete ja -karistuste

Pädevad asutused võtavad artikli 19 lõikes 
2 osutatud halduskaristuste ja muude 



PR\922803ET.doc 39/47 PE502.113v01-00

ET

kohaldamisel arvesse kõiki asjaomaseid 
asjaolusid, sealhulgas:

meetmete kohaldamisel arvesse kõiki 
asjaomaseid asjaolusid, sealhulgas:

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) jaeinvestorite kahjude hüvitamist.

Or. en

Selgitus

Haldusmeetmete ja -karistuste kehtestamisel võivad pädevad asutused võtta arvesse 
jaeinvestorite kahjude hüvitamise menetluse olemasolu.

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädev asutus on avalikustanud
haldusmeetmed ja -karistused, teavitab ta 
nendest haldusmeetmetest ja -karistustest
samal ajal EBAt, EIOPAt ja ESMAt.

1. Kui pädev asutus on avalikustanud
halduskaristused ja muud meetmed, 
teavitab ta nendest halduskaristustest ja
muudest meetmetest samal ajal EBAt, 
EIOPAt ja ESMAt.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad EBAle, EIOPAle 
ja ESMAle kord aastas koondteabe kõigi 
artikli 18 ja artikli 19 lõike 2 kohaselt 

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

kehtestatud halduskaristuste ja muude 
meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Artikli 19 lõikes 1 osutatud rikkumiste eest 
määratud karistused ja muud meetmed 
avalikustatakse põhjendamatult viivitamata 
koos teabega käesoleva määruse rikkumise 
liigi ja selle eest vastutatavate isikute 
kohta.

Or. en

Selgitus

Erandid karistuste avaldamisel tuleks välja jätta. Artikli 19 lõikes 1 nimetatud 
rikkumised ei ole sellist laadi, et nende avaldamine võiks finantsturgude stabiilsust 
tõsiselt ohustada. Niikaua kui süüdimõistetud emitentide või vahendajate nimesid ei 
avalikustata, puudub sellel preventiivne mõju, mis hoiaks ära ebaseaduslikke tavasid ja 
alati on soodus rikkumisi toime panna.

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Erandid karistuste avaldamisel tuleks välja jätta. Artikli 19 lõikes 1 nimetatud 
rikkumised ei ole sellist laadi, et nende avaldamine võiks finantsturgude stabiilsust 
tõsiselt ohustada. Niikaua kui süüdimõistetud emitentide või vahendajate nimesid ei 
avalikustata, puudub sellel preventiivne mõju, mis hoiaks ära ebaseaduslikke tavasid ja 
alati on soodus rikkumisi toime panna.

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artikli 8 lõikes 5, artikli 10 lõikes 2,
artikli 12 lõikes 4, artikli 13 a lõikes 10 
ning artikli 13 b lõikes 9 osutatud 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile [neljaks 
aastaks] alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
pikendamise suhtes vastuväite, tehes seda 
hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku 
lõppemist.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 8 lõikes 5, artikli 10 lõikes 2 ja
artikli 12 lõikes 4 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 8 lõikes 5, artikli 10 lõikes 2, artikli 
12 lõikes 4, artikli 13 a lõikes 10 ning 
artikli 13 b lõikes 9 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
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otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Artikli 8 lõike 5, artikli 10 lõike 2, artikli 
12 lõike 4, artikli 13 a lõike 10 ning artikli 
13 b lõike 9 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku 
pikendatakse Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel [kahe kuu] võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõikes 1 ja 
artiklis 27 osutatud fondivalitsejad ja 
äriühinguna asutatud fondid ning 
kõnealuse direktiivi artikli 1 lõikes 2 
määratletud eurofondide osakute müüjad 
on käesoleva määruse kohaste kohustuste 
täitmisest vabastatud kuni [viis aastat 

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

talitus: palun sisestada kuupäev – kolm
aastat pärast jõustumist].

Or. en

Selgitus

Mitmes liikmesriigis on fondivalitsejad kohustatud koostoimes eurofondide direktiiviga 
esitama siseriiklike sätete alusel põhiteabedokumendid ka mitte-eurofondide puhul. Seda 
tehes laieneb nendele toodetele samasugune investorite kaitse tase, nagu eurofondide 
puhul. Seega peaks kombineeritud jaeinvesteerimistoodete määruse säte olema 
kohaldatav pärast kolmeaastase ajavahemiku möödumist.

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 
punktis b määratletud AIFi valitsejad ja 
sama direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis a 
määratletud alternatiivsete 
investeerimisfondide (AIFide) osakuid 
müüvad isikud vabastatakse käesoleva 
direktiivi kohastest kohustustest kuni …*, 
eeldusel et nad esitavad siseriiklikust 
õigusest lähtuvalt direktiivi 2009/65/EÜ 
artikli 78 või asjakohaste siseriiklike 
õigusnormide kohase investorile esitatava 
põhiteabe dokumendi. 
_______
* Väljaannete talitus: palun sisestada
kuupäev – kolm aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Mitmes liikmesriigis on fondivalitsejad kohustatud koostoimes eurofondide direktiiviga 
esitama siseriiklike sätete alusel põhiteabedokumendid ka mitte-eurofondide puhul. Seda 
tehes laieneb nendele toodetele samasugune investorite kaitse tase, nagu eurofondide 
puhul. Seega peaks kombineeritud jaeinvesteerimistoodete määruse säte olema 
kohaldatav pärast kolmeaastase ajavahemiku möödumist.
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Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Neli aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist vaatab komisjon määruse läbi.
Läbivaatamine hõlmab määruses sätestatud 
eeskirjade praktikas kohaldamise üldist 
ülevaadet, võttes arvesse 
jaeinvesteerimistoodete turu arengut.
Direktiivi 2003/71/EÜ kohaste 
finantstoodete puhul hinnatakse 
läbivaatamise käigus, kas prospekti 
kokkuvõtte esitamise nõude kohaldamine 
tuleks lõpetada. Läbivaatamisel kaalutakse 
ka käesoleva määruse reguleerimisala 
võimalikku laiendamist muudele 
finantstoodetele.

Or. en
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SELETUSKIRI

Raportöör väljendab heameelt Euroopa Komisjoni poolt seni tehtud töö üle, mis algas 
pärast 2007. aasta mais kokku tulnud majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu taotlust 
uurida eri liiki jaeinvesteerimistoodete suhtes kohaldatavate ELi õigusaktide sidusust. 
Oma 2009. aasta aprilli teatises jaeinvestoritele suunatud kombineeritud 
investeerimistoodete kohta tõi komisjon välja kaks peamist töövaldkonda: 
müügieeskirjad ja tooteid käsitleva teabe avaldamise eeskirjad. Käesoleva ettepaneku 
aluseks on tooteteabega seotud töö, kuid see on osa üldisemast seadusandlikust paketist, 
mille eesmärk on taastada tarbijate usaldus finantsturgude vastu, tuginedes 
kindlustusvahenduse direktiivi põhjalikule läbivaatamisele, et tagada kindlustustooteid 
ostvatele klientidele tõhus kaitse, ning eurofondide depositooriumi funktsiooni 
tugevdamisele. Käesolevas määruses kavandatavad tooteteabe avalikustamisega seotud 
meetmed täiendavad eelkõige investeerimisnõustamise ja müügiteenustega seotud 
meetmeid investorite kaitseks, mis on määratletud finantsinstrumentide turgude 
direktiivis ja finantsinstrumentide turgude määruses. Investeerimiseks mõeldud 
kindlustustoodete müügieeskirjade parandamist käsitletakse kindlustusvahenduse 
direktiivi läbivaatamise käigus.

Raportöör sooviks siiski toonitada mõningaid täiendavaid mureküsimusi seoses 
komisjoni praeguse määruse ettepanekuga: põhiteabedokument tuleks kujundada mitte 
nii, et see aitaks esmajärjekorras koostajatel oma tooteid müüa, vaid nii, et see annaks 
jaeinvestoritele teavet ja aitaks neil asjakohast investeerimisotsust teha.

1) Reguleerimisala:
Käesoleva määruse reguleerimisala ei peaks piirduma kombineeritud investeeringutega 
või (osaliselt) teadmata tootlusega investeeringutega. Eranditult kõigil hoiustamis- või 
investeerimistoodetel peaks olema tarbijatele kättesaadav põhiteabedokument. See on 
põhitingimus selleks, et tarbijatel tekiks refleks lugeda alati põhiteabedokumenti, 
ükskõik millist hoiustamis- või investeerimistoodet neile pakutakse. Eriti tuleks 
reguleerimisala laiendada aktsiatele ja intressimäära-põhistele hoiustamistoodetele, 
sealhulgas riigivõlakirjadele, tähtajalistele hoiustele ja elukindlustusele. See on väga 
oluline, kuna vastasel korral tekib risk, et põhiteabedokumendiga eelistataks 
keerukamaid tooteid, mis oleks selle kasutuselevõtu „ootamatu tagajärg”. Euroopa 
Keskpank on oma arvamuses käesoleva määruse kohta seisukohal, et: „eri liiki 
investeerimistoodetele tuleks tagada võrdsed võimalused, et vältida õiguslikku arbitraaži 
selliste investeerimistoodete kulul, mida kavandatav määrus ei hõlma, nagu 
lihtfinantsinstrumendid”.

2) Maksustamine:
Toote koostaja esitatavat teavet tuleks täiendada turustaja lisatava teabega. 
Investeerimistoote suhtes kohaldatav kohalik maksustamiskord on oluline selleks, et 
võrrelda üht investeerimistoodet teistega. Lisaks võivad investeeringuga seotud kulud 
olla eri turustajate puhul erinevad. Ilma sellise täiendava teabeta (maksustamiskord, 
kulud ja tasustamine) ei ole põhiteabedokumendi alusel tehtav valik teadlik valik ning 
tarbijal ei ole võimalik võrrelda ja enda jaoks õiget toodet välja valida. Nimetatud teave 
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peaks olema võimalikult kompaktne ja mitte võtma enda alla üle veerandi dokumendist. 
3) Riskinäitaja:

Mitme teguri (nt vastaspoole riskide) analüüsil põhinevad näitlikud tulevase tootluse 
prognoosid on eelistatavad varasemal tootlusel põhinevale riskinäitajale. Sellest 
hoolimata peaks jaeinvestor olema teadlik sellest, et nimetatud tootluse prognoos ei 
pruugi kajastada kõiki muid riske.

4) Investorile antav teave fondide eesmärgi kohta:
Teave investeerimistoote mõju kohta, pidades silmas keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja 
juhtimisega seotud kriteeriume, on oluline element, mida jaeinvestor investeerimisotsuse 
tegemisel arvesse peaks võtma.

5) Seosed muude määrustega:
On soovitav, et käesoleva määruse kohaselt nõutav dokument oleks võimalikult suurel 
määral kooskõlas eurofondide direktiivis ette nähtud investorile esitatava põhiteabega. 
Kuigi raportöör ei tee ettepanekut eurofondide toodete uutele nõuetele vastamisest 
vabastamise väljajätmiseks, teeb ta ettepaneku lühendada selle vabastuse pikkust (viielt 
aastalt kolmele) ning nõuda, et regulatiivsete tehniliste standarditega tehtav töö peaks 
kajastama eurofondide kontekstis juba tehtud tööd. Raportöör usub, et pikemas 
perspektiivis tuleks kaaluda, kas põhiteabedokumendile esitatavad nõuded ning 
prospekti ja Solventsus II õigusaktide kohased nõuded tuleks paremini liigendada. 
Sellegipoolest ei tee ta ettepanekut muuta käesoleva ettepaneku artiklit 3, mille kohaselt 
kohaldatakse neid nõudeid jätkuvalt paralleelselt.
Tuleks ära märkida, et selliste toodete levitamist, mille suhtes kavandatavat määrust 
kohaldatakse, võib mõjutada palju muid tekste. Lisatud graafik annab ülevaate mõnedest 
neist seostest. Isegi see ei ole kõikehõlmav: näiteks juhtudel, kui alternatiivseid 
investeerimisfonde turustatakse jaeinvestoritele alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate direktiivi (direktiiv 2011/61/EL) artikli 43 nõuete kohaselt, kohaldataks 
põhiteabedokumendi esitamise nõuet.
6) Vastutuskord ja karistused:

Euroopa järelevalveasutuste volitusi tuleks suurendada. Lisaks sellele tuleks erandid 
karistuste avaldamisel välja jätta. Käesoleva määruse nõuete rikkumised ei ole sellist 
laadi, et nende avaldamine võiks finantsturgude stabiilsust tõsiselt ohustada. Niikaua kui 
süüdimõistetud emitentide või vahendajate nimesid ei avalikustata, puudub sellel piisav 
preventiivne mõju, mis hoiaks ära ebaseaduslikke tavasid ja alati on soodus rikkumisi 
toime panna. Määruse mis tahes rikkumine peaks olema karistatav ja täieliku loetelu 
järele ei ole vajadust. Lõpuks võidakse karistuste üle otsustamisel võtta arvesse 
investeeringute tagamise skeemi olemasolu.
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IMD revision proposal
introduces MIFID-inspired 
conduct of business rules 
for insurance-based PRIPs

Pensions
(IORP Directive)

IMD
Proposal for revision aims to 

improve transparency in selling
practices for all insurance 

products

MIFID
MIFID covers sales rules for investment products.

Proposed new Recital 26, Art 1(3) imply extension to PRIPs
currently outside MIFID scope but NB Annex I(C) not 

extended (eg to structured deposits)

MAD
would cover some 
PRIPs eg UCITs

in the form of ETFs

UCITS
UCITs legislation governs product 

requirements as well as sales regime. 
UCITs V proposal made at same time as PRIPs
proposal but covers other issues (depositary, 

remuneration, sanctions). UCITS VI
expected in 2013

PRIPs
PRIPs proposal defines scope of 

PRIPs and lay down provisions for pre-sale 
disclosure document (“KID”)

MIFID would cover conduct of business 
+ distribution rules for non-insurance 

PRIPs eg structured deposits and UCITs

UCITs would fall in the definition of 
PRIPs.  UCITs KIID is model for PRIPS 
KID. UCITS exempt from KID for 5 yrs.

Pension funds excluded from 
scope of MIFID. Pension rights

are not financial instruments
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PRIPS proposal includes ‘3rd pillar’
pensions products in scope of PRIPs
but excludes occupational pensions

Solvency II
(S2): Article 185 contains 
a KIID-type requirement 

for life insurance

PD
(Prospectus Directive)

would cover some 
PRIPs

KID is additional
to PD requirements
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Texts

Links

◄Insurance              Securities►

DGS/ICS
Question of eg coverage of

structured deposits in 
scope of DGS

Allikas: ECON-komisjoni sekretariaat


