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Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään 
asiasta vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, 
että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.



PR\922803FI.doc 3/49 PE502.113v01-00

FI

SISÄLLYSLUETTELO

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI ............................................................. 5

PERUSTELUT ........................................................................................................... 47





PR\922803FI.doc 5/49 PE502.113v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoitustuotteita 
koskevista avaintietoasiakirjoista
(COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0352),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan
2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0179/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 
kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. marraskuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, 
jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C (ei vielä julkaistu EUVL:ssä).



Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Yksityissijoittajille tarjotaan yhä 
useammin laajaa erityyppisten 
sijoitustuotteiden valikoimaa heidän 
harkitessaan sijoituksen tekoa. Kyseisillä 
tuotteilla tarjotaan usein erityisiä 
sijoitusratkaisuja, jotka on suunniteltu 
yksityissijoittajien tarpeiden mukaan mutta 
jotka ovat usein monimutkaisia ja 
vaikeaselkoisia. Kyseisiin 
sijoitustuotteisiin sijoittaville annetaan 
nykyisin tietoja koordinoimattomalla 
tavalla, eikä yksityissijoittaja useinkaan 
pysty näiden tietojen avulla vertailemaan 
eri tuotteita toisiinsa ja saamaan käsitystä 
tuotteiden ominaisuuksista. Tämän vuoksi 
yksityissijoittajat ovat usein tehneet 
sijoituksia, joihin liittyviä riskejä ja 
kustannuksia he eivät ole täysin 
ymmärtäneet, minkä seurauksena he ovat 
toisinaan kärsineet odottamattomia 
tappioita.

(1) Yksityissijoittajille tarjotaan yhä 
useammin laajaa erityyppisten 
sijoitustuotteiden valikoimaa heidän 
harkitessaan sijoituksen tekoa. Kyseisillä 
tuotteilla voidaan tarjota erityisiä 
sijoitusratkaisuja, jotka on suunniteltu 
yksityissijoittajien tarpeiden mukaan mutta 
jotka ovat usein monimutkaisia ja 
vaikeaselkoisia. Kyseisiin 
sijoitustuotteisiin sijoittaville annetaan 
nykyisin tietoja koordinoimattomalla 
tavalla, eikä yksityissijoittaja useinkaan 
pysty näiden tietojen avulla vertailemaan 
eri tuotteita toisiinsa tai saamaan käsitystä 
tuotteiden ominaisuuksista eivätkä ne lisää 
sijoittajan tietämystä sijoitusasioista. 
Tämän vuoksi yksityissijoittajat ovat usein 
tehneet sijoituksia, joihin liittyviä riskejä ja 
kustannuksia he eivät ole täysin 
ymmärtäneet, minkä seurauksena he ovat 
toisinaan kärsineet odottamattomia 
tappioita.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai muut viitearvot kuin korko
vaikuttavat sijoittajalle tarjottuun tuottoon. 
Tähän olisi sisällyttävä sellaiset 

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai viitearvot vaikuttavat sijoittajalle 
tarjottuun tuottoon. Tähän olisi sisällyttävä 
sellaiset sijoitustuotteet kuin 
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sijoitustuotteet kuin sijoitusrahastot, 
sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
strukturoidut tuotteet. Näiden tuotteiden 
tapauksessa sijoitukset eivät ole suoria 
eikä niitä ole tehty ostamalla tai pitämällä 
hallussa varsinaisia omaisuuseriä. 
Tällaiset tuotteet toimivat sen sijaan
välittäjinä sijoittajan ja markkinoiden 
välillä, sillä niissä paketoidaan, 
yhdistellään tai niputetaan yhteen 
omaisuuseriä erilaisten riskialtistumien 
luomiseksi, erilaisten tuoteominaisuuksien 
tarjoamiseksi tai erilaisten 
kustannusrakenteiden aikaansaamiseksi
verrattuna suoraan hallussapitoon. 
Paketointi voi antaa yksityissijoittajille 
tilaisuuden noudattaa sijoitusstrategioita, 
jotka olisivat muutoin saavuttamattomissa 
tai epäkäytännöllisiä, mutta se voi 
edellyttää myös lisätietojen antamista 
erityisesti sijoitusten paketointitapojen 
vertailun mahdollistamiseksi.

sijoitusrahastot, sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut tuotteet, 
mukaan lukien omaisuuserät, joita 
voidaan pitää hallussa suoraan, kuten 
yritysten osakkeet tai valtion 
joukkovelkakirjat. Vähittäismarkkinoille 
tarkoitetut paketoidut ja strukturoidut
tuotteet toimivat välittäjinä sijoittajan ja
markkinoiden välillä, sillä niissä 
paketoidaan, yhdistellään tai niputetaan 
yhteen omaisuuseriä erilaisten 
riskialtistumien luomiseksi, erilaisten 
tuoteominaisuuksien tarjoamiseksi tai 
erilaisten kustannusrakenteiden 
aikaansaamiseksi verrattuna suoraan 
hallussapitoon. Paketointi voi antaa 
yksityissijoittajille tilaisuuden noudattaa 
sijoitusstrategioita, jotka olisivat muutoin 
saavuttamattomissa tai epäkäytännöllisiä, 
mutta se voi edellyttää myös lisätietojen 
antamista erityisesti sijoitusten 
paketointitapojen vertailun 
mahdollistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa, että tätä 
asetusta sovelletaan pelkästään 
kyseisenkaltaisiin paketoituihin 
sijoitustuotteisiin, vakuutustuotteet, joiden 
yhteydessä ei tarjota 
sijoitusmahdollisuuksia, ja tuotteet, jotka 
ovat alttiina ainoastaan korkoriskille, olisi 
jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Suoraan omistetut 
omaisuuserät, kuten yritysten osakkeet tai 
valtion joukkovelkakirjat, eivät ole 
paketoituja sijoitustuotteita, ja sen vuoksi 

(7) Koska tämän asetuksen tavoitteena on 
parantaa yksityissijoittajille markkinoitavia 
sijoitustuotteita koskevien tietojen 
vertailtavuutta ja ymmärrettävyyttä, tätä 
asetusta ei tulisi soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 3 
päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/41/EY tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 



ne olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Koska tämän asetuksen 
tavoitteena on parantaa yksityissijoittajille 
markkinoitavia sijoitustuotteita koskevien 
tietojen vertailtavuutta ja 
ymmärrettävyyttä, tätä asetusta ei tulisi 
soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 3 
päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/41/EY tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan. Lisäksi 
tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei sovelleta 
direktiiviä 2003/41/EY, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja että työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.

harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan. Lisäksi 
tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei sovelleta 
direktiiviä 2003/41/EY, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja että työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tällä asetuksella asetettavien 
velvoitteiden sekä arvopapereiden yleisölle 
tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 

(8) Tällä asetuksella asetettavien 
velvoitteiden sekä arvopapereiden yleisölle 
tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 
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ottamisen yhteydessä julkistettavasta 
esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY 
muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2003/71/EY ja 
direktiivillä 2009/138/EY asetettujen 
velvoitteiden välisen suhteen 
selkeyttämiseksi on tarpeen säätää, että 
mainittuja direktiivejä sovelletaan 
edelleen tämän asetuksen lisäksi.

ottamisen yhteydessä julkistettavasta 
esitteestä ja direktiivin 2001/343/EY 
muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2003/71/EY ja 
direktiivillä 2009/138/EY asetettujen 
velvoitteiden välisen suhteen 
selkeyttämiseksi on tarpeen säätää, että 
mainitut direktiivit täydentävät tätä 
asetusta.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten –
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat siitä 
vastuussa. Sijoitustuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Jos 
tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos sijoitustuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 
avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä sijoitustuotteen 
kehittäjän mahdollisuudesta julkaista 
asiakirja valitsemallaan verkkosivustolla.

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten –
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat siitä
vastuussa. Sijoitustuotteen kehittäjän ja 
sijoitustuotetta myyvän henkilön olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Jos 
tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos sijoitustuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 
avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä sijoitustuotteen 
kehittäjän mahdollisuudesta julkaista 
asiakirja valitsemallaan verkkosivustolla.

Or. en



Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yksityissijoittajille olisi annettava 
tiedot, jotka ovat tarpeen tietoon 
perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseksi ja 
eri sijoitustuotteiden vertailemiseksi, mutta 
jos tietoja ei esitetä lyhyessä ja 
ytimekkäässä muodossa, ne ovat vaarassa 
jäädä käyttämättä. Tämän vuoksi 
avaintietoasiakirjan olisi sisällettävä vain 
avaintietoja, erityisesti tietoja tuotteen 
luonteesta ja ominaisuuksista, mukaan 
lukien mahdolliset pääomatappiot, sekä 
tuotteen kustannuksista ja riskiprofiilista,
sekä merkityksellisiä tietoja tuotto- tai 
arvonkehityksestä ja eräitä muita 
erityistietoja, jotka saattavat olla tarpeen 
käsityksen saamiseksi erityyppisten 
tuotteiden ominaisuuksista, mukaan lukien 
eläkesuunnittelussa käytettäviksi 
tarkoitettujen tuotteiden ominaisuudet.

(11) Yksityissijoittajille olisi annettava 
tiedot, jotka ovat tarpeen tietoon 
perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseksi ja 
eri sijoitustuotteiden vertailemiseksi, mutta 
jos tietoja ei esitetä lyhyessä ja 
ytimekkäässä muodossa, ne ovat vaarassa 
jäädä käyttämättä. Tämän vuoksi 
avaintietoasiakirjan olisi sisällettävä vain 
avaintietoja, erityisesti tietoja tuotteen 
luonteesta ja ominaisuuksista, mukaan 
lukien mahdolliset pääomatappiot, sekä 
tuotteen kustannuksista, riskiprofiilista ja 
verojärjestelmästä, sekä merkityksellisiä 
tietoja tuotto- tai arvonkehityksestä ja 
eräitä muita erityistietoja, jotka saattavat 
olla tarpeen käsityksen saamiseksi 
erityyppisten tuotteiden ominaisuuksista, 
mukaan lukien eläkesuunnittelussa 
käytettäviksi tarkoitettujen tuotteiden 
ominaisuudet.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Avaintietoasiakirja olisi laadittava 
muodossa, jossa yksityissijoittajat voivat 
vertailla eri sijoitustuotteita, koska 
kuluttajien toimintatavat ja valmiudet 
edellyttävät tietojen muodon, esitystavan ja 
sisällön huolellista mitoittamista tietojen 
ymmärtämisen ja käytön optimoimiseksi. 
Jokaisessa asiakirjassa olisi noudatettava 
samaa kohtien ja niiden otsikoiden 
järjestystä. Lisäksi avaintietoasiakirjaan eri 
tuotteista sisällytettävien tietojen 
yksityiskohdat ja tietojen esitystapa olisi 
yhdenmukaistettava laajemmin 

(12) Avaintietoasiakirja olisi laadittava 
muodossa, jossa yksityissijoittajat voivat 
vertailla eri sijoitustuotteita, koska 
kuluttajien toimintatavat ja valmiudet 
edellyttävät tietojen muodon, esitystavan ja 
sisällön huolellista mitoittamista 
sijoitusalan tietämyksen, tietojen 
ymmärtämisen ja käytön optimoimiseksi. 
Jokaisessa asiakirjassa olisi noudatettava 
samaa kohtien ja niiden otsikoiden 
järjestystä. Lisäksi avaintietoasiakirjaan eri 
tuotteista sisällytettävien tietojen 
yksityiskohdat ja tietojen esitystapa olisi 
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delegoiduilla säädöksillä, joissa otetaan 
huomioon aiemmat ja käynnissä olevat 
kuluttajien käyttäytymistä tarkastelevat 
tutkimukset sekä myös tulokset testeistä, 
joissa tarkastellaan, kuinka tehokkaita 
erilaiset tietojen esitystavat ovat kuluttajien 
kannalta. Joidenkin sijoitustuotteiden 
tapauksessa yksityissijoittajalla on lisäksi 
mahdollisuus valita monista eri kohde-
etuutena olevista sijoituksista. Nämä 
tuotteet olisi otettava huomioon asiakirjan 
muodon kehittämisessä.

yhdenmukaistettava laajemmin 
delegoiduilla säädöksillä, joissa otetaan 
huomioon aiemmat ja käynnissä olevat 
kuluttajien käyttäytymistä tarkastelevat 
tutkimukset sekä myös tulokset testeistä, 
joissa tarkastellaan, kuinka tehokkaita 
erilaiset tietojen esitystavat ovat kuluttajien 
kannalta. Joidenkin sijoitustuotteiden 
tapauksessa yksityissijoittajalla on lisäksi 
mahdollisuus valita monista eri kohde-
etuutena olevista sijoituksista. Nämä 
tuotteet olisi otettava huomioon asiakirjan 
muodon kehittämisessä.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On yhä yleisempää, että 
yksityissijoittajat eivät tavoittele 
sijoituspäätöksillään pelkästään tuottoa. 
Heillä on usein myös muita tavoitteita, 
kuten sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä 
päämääriä. Tietojen antaminen sijoituksiin 
liittyvistä ei-taloudellisista näkökohdista 
voi olla tärkeää kestäviä pitkän aikavälin 
sijoituksia tekeville sijoittajille. 
Sijoitustuotteen kehittäjän asettamia 
sosiaalisia taikka ympäristöön tai 
hallintotapaan liittyviä tavoitteita koskevia 
tietoja voi kuitenkin olla vaikeaa vertailla 
tai tiedot saattavat puuttua. Sen vuoksi on 
suotavaa yhdenmukaistaa laajemmin niihin 
tietoihin liittyvät yksityiskohdat, jotka olisi 
annettava siitä, onko ympäristöön liittyvät, 
sosiaaliset tai hallintotapaan liittyvät 
kysymykset otettu huomioon, ja jos on, 
millä tavoilla.

(13) On yhä yleisempää, että 
yksityissijoittajat eivät tavoittele 
sijoituspäätöksillään pelkästään tuottoa. 
Heillä on usein myös muita tavoitteita, 
kuten sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä 
päämääriä. Tietojen antaminen sijoituksiin 
liittyvistä ei-taloudellisista näkökohdista 
voi olla tärkeää kestäviä pitkän aikavälin 
sijoituksia tekeville sijoittajille. 
Sijoitustuotteen kehittäjän asettamia 
sosiaalisia taikka ympäristöön tai 
hallintotapaan liittyviä tavoitteita koskevia 
tietoja voi kuitenkin olla vaikeaa vertailla 
tai tiedot saattavat puuttua. Sen vuoksi on 
suotavaa yhdenmukaistaa laajemmin niihin 
tietoihin liittyvät yksityiskohdat, jotka olisi 
annettava siitä, onko ympäristöön liittyvät, 
sosiaaliset tai hallintotapaan liittyvät 
kysymykset otettu huomioon, ja jos on, 
millä tavoilla. On myös toivottavaa 
ilmoittaa, onko tuotteessa kyse 
sijoituksesta, jolla on tarkoitus rahoittaa 
yrityksiä tai -hankkeita, vai 



vedonlyönnistä, joka on määritetty 
nollasummapeliksi, jolla ei rahoiteta 
mitään yritystä eikä hanketta.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Avaintietoasiakirjan olisi selkeästi 
erotuttava mahdollisesta 
markkinointiviestinnästä. Muiden 
asiakirjojen ei tulisi vähentää 
avaintietoasiakirjan merkitystä.

(14) Avaintietoasiakirjan olisi selkeästi 
erotuttava ja se olisi pidettävä erillään 
mahdollisesta markkinointiviestinnästä. 
Muiden asiakirjojen ei tulisi vähentää 
avaintietoasiakirjan merkitystä. 
Yksityissijoittajan olisi ilmoitettava, että 
hän on ottanut avaintietoasiakirjan 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voidaan varmistaa, että 
avaintietoasiakirja sisältää luotettavia 
tietoja, tässä asetuksessa olisi edellytettävä, 
että sijoitustuotteiden kehittäjät pitävät 
avaintietoasiakirjan ajan tasalla. Tietojen 
uudelleentarkastelun edellytyksiin ja 
tiheyteen sekä avaintietoasiakirjan 
tarkistukseen liittyvät yksityiskohtaiset 
säännöt on tätä varten tarpeen vahvistaa 
delegoidussa säädöksessä, jonka komissio 
hyväksyy.

(15) Jotta voidaan varmistaa, että 
avaintietoasiakirja sisältää luotettavia 
tietoja, tässä asetuksessa olisi edellytettävä, 
että sijoitustuotteiden kehittäjät ja 
sijoitustuotteita myyvät henkilöt pitävät 
avaintietoasiakirjan ajan tasalla. Tietojen 
uudelleentarkastelun edellytyksiin ja 
tiheyteen sekä avaintietoasiakirjan 
tarkistukseen liittyvät yksityiskohtaiset 
säännöt on tätä varten tarpeen vahvistaa 
delegoidussa säädöksessä, jonka komissio 
hyväksyy.

Or. en
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Perustelu

Välittäjät olisi velvoitettava toimittamaan tietoja esimerkiksi todellisista kustannuksista, 
palkkioistaan tai sijoitustuotteen verotuksesta. Kaikki sijoitustuotetta koskevassa 
päätöksenteossa tarvittava tieto olisi oltava saatavilla yhdessä asiakirjassa.

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Yksityissijoittajat tekevät 
sijoituspäätöksensä avaintietoasiakirjojen 
perusteella. Sijoitustuotteiden kehittäjillä 
on tämän vuoksi tärkeä vastuu 
yksityissijoittajia kohtaan tämän asetuksen
säännösten noudattamisesta. Sen vuoksi on 
tärkeä varmistaa, että yksityissijoittajilla, 
jotka luottivat sijoituspäätöksensä 
tekemisessä tiettyyn avaintietoasiakirjaan, 
on todelliset oikeudet korvausten 
hakemiseen. Olisi myös varmistettava, että 
kaikilla yksityissijoittajilla on unionissa 
samanlainen oikeus hakea korvausta 
vahingoista, joita heille saattaa aiheutua 
siksi, että sijoitustuotteiden kehittäjät eivät 
noudata tässä asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia. Sijoitustuotteiden kehittäjien 
vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt olisi 
sen vuoksi yhdenmukaistettava. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä, että 
yksityissijoittajan olisi pystyttävä saamaan 
tuotteen kehittäjä vastuuseen tämän 
asetuksen rikkomisesta, jos tappio on 
aiheutunut avaintietoasiakirjan käytöstä.

(16) Yksityissijoittajat tekevät 
sijoituspäätöksensä avaintietoasiakirjojen 
perusteella. Sijoitustuotteiden kehittäjillä ja 
sijoitustuotteita myyvillä henkilöillä on 
tämän vuoksi tärkeä vastuu 
yksityissijoittajia kohtaan tämän asetuksen 
säännösten noudattamisesta. Sen vuoksi on 
tärkeä varmistaa, että yksityissijoittajilla, 
jotka luottivat sijoituspäätöksensä 
tekemisessä tiettyyn avaintietoasiakirjaan, 
on todelliset oikeudet korvausten 
hakemiseen. Olisi myös varmistettava, että 
kaikilla yksityissijoittajilla on unionissa 
samanlainen oikeus hakea korvausta 
vahingoista, joita heille saattaa aiheutua 
siksi, että sijoitustuotteiden kehittäjät eivät 
noudata tässä asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia. Sijoitustuotteiden kehittäjien 
vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt olisi 
sen vuoksi yhdenmukaistettava. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä, että 
yksityissijoittajan olisi pystyttävä saamaan 
tuotteen kehittäjä vastuuseen tämän 
asetuksen rikkomisesta, jos tappio on 
aiheutunut avaintietoasiakirjan käytöstä.

Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)



Komission teksti Tarkistus

(23 a) Euroopan unionille ja kansallisille 
valvontaviranomaisille myönnettyjen 
lisävaltuuksien toteuttamista olisi tuettava 
riittävillä henkilöresursseilla ja 
asianmukaisella rahoituksella.

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Komission olisi hyväksyttävä 
EAMV:n, EPV:n ja EVLEV:n 8 artiklan 
mukaisesti laatimat teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, jotka 
koskevat riskien ja hyötyjen esittämisessä 
käytettäviä menetelmiä sekä kustannusten 
laskentaa, säädösvallan siirron nojalla 
annettavilla delegoiduilla säädöksillä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan sekä asetusten 
(EU) N:o 1093/2010, 1094/2010 ja 
1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

(26) Komission olisi hyväksyttävä 
EAMV:n, EPV:n ja EVLEV:n 8 artiklan 
mukaisesti laatimat teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, jotka 
koskevat riskien ja hyötyjen esittämisessä 
käytettäviä menetelmiä, kustannusten 
laskentaa sekä ympäristöä koskevia 
sosiaalisia tai hallinnollisia kriteerejä, 
säädösvallan siirron nojalla annettavilla 
delegoiduilla säädöksillä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan sekä asetusten (EU) N:o 
1093/2010, 1094/2010 ja 1095/2010 10–14 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tätä asetusta olisi tarkasteltava 
uudelleen neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
kehityksen, kuten uusien 
sijoitustuotetyyppien markkinoille tulon, 
sekä unionin oikeuden muilla aloilla 

(29) Tätä asetusta olisi tarkasteltava 
uudelleen neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
kehityksen, kuten uusien 
sijoitustuotetyyppien markkinoille tulon, 
sekä unionin oikeuden muilla aloilla 
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tapahtuvan kehityksen ja jäsenvaltioiden 
kokemusten ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 
saako keskivertoyksityissijoittaja käyttöön 
otettujen toimenpiteiden ansiosta 
paremman käsityksen sijoitustuotteista ja 
ovatko toimenpiteet parantaneet tuotteiden 
vertailukelpoisuutta. Siinä olisi tutkittava 
myös sitä, olisiko yhteissijoitusyrityksiin 
sovellettavaa siirtymäkautta pidennettävä 
vai voitaisiinko yhteissijoitusyritysten 
kohtelussa harkita muita vaihtoehtoja. 
Uudelleentarkastelun perusteella komission 
olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomus sekä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

tapahtuvan kehityksen ja jäsenvaltioiden 
kokemusten ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 
saako keskivertoyksityissijoittaja käyttöön 
otettujen toimenpiteiden ansiosta 
paremman suojan ja käsityksen 
sijoitustuotteista, lisääntyykö hänen 
tietämyksensä sijoitusasioista ja ovatko 
toimenpiteet parantaneet tuotteiden 
vertailukelpoisuutta. Siinä olisi tutkittava 
myös sitä, olisiko yhteissijoitusyrityksiin 
sovellettavaa siirtymäkautta pidennettävä 
vai voitaisiinko yhteissijoitusyritysten 
kohtelussa harkita muita vaihtoehtoja. 
Uudelleentarkastelun perusteella komission 
olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomus sekä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

 Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset 
säännöt sijoitustuotteiden kehittäjien 
laatiman avaintietoasiakirjan muodosta ja 
sisällöstä sekä yhtenäiset säännöt kyseisen 
asiakirjan toimittamisesta 
yksityissijoittajille.

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset 
säännöt sijoitustuotteiden kehittäjien ja 
sijoitustuotteita myyvien henkilöiden 
laatiman avaintietoasiakirjan muodosta ja 
sisällöstä sekä yhtenäiset säännöt kyseisen 
asiakirjan toimittamisesta 
yksityissijoittajille.

Or. en

Perustelu

Välittäjät olisi velvoitettava toimittamaan tietoja esimerkiksi todellisista kustannuksista, 
palkkioistaan tai sijoitustuotteen verotuksesta. Kaikki sijoitustuotetta koskevassa 
päätöksenteossa tarvittava tieto olisi oltava saatavilla yhdessä asiakirjassa.



Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) talletukset, joiden tuottoaste määräytyy 
suhteessa korkoon;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) direktiivin 2003/71/EY 1 artiklan 2 
kohdan b–g, i ja j alakohdassa tarkoitetut 
arvopaperit;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) muut arvopaperit, jotka eivät sisällä 
johdannaista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’sijoitustuotteella’ sijoitusta, jonka 
erääntymispäivänä sijoittajalle takaisin 
maksettava määrä on sijoituksen 
oikeudellisesta muodosta riippumatta 

a) ’sijoitustuotteella’ sijoitusta, jonka 
erääntymispäivänä sijoittajalle takaisin 
maksettava määrä on sijoituksen 
oikeudellisesta muodosta riippumatta 
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alttiina viitearvojen vaihteluille tai yhdestä 
tai useammasta sellaisesta omaisuuserästä 
saatavien tuottojen vaihteluille, jota 
sijoittaja ei hanki suoraan;

alttiina viitearvojen vaihteluille tai yhdestä 
tai useammasta sellaisesta omaisuuserästä 
saatavien tuottojen vaihteluille;

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) ’sijoitustuotteita myyvällä henkilöllä’ 
henkilöä, joka markkinoi, jakelee tai myy 
sijoitustuotteita yksityissijoittajalle, 
jakelijalle tai henkilölle, joka toimii 
yksityissijoittajan sijoitusten välittäjänä;

Or. en

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Sijoitustuotteen kehittäjän on laadittava 
tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen avaintietoasiakirja jokaisesta 
tuottamastaan sijoitustuotteesta ja 
julkaistava asiakirjat valitsemallaan
verkkosivustolla ennen kuin sijoitustuotetta 
voidaan myydä yksityissijoittajille.

Sijoitustuotteen kehittäjän on laadittava 
tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen avaintietoasiakirja jokaisesta 
tuottamastaan sijoitustuotteesta ja 
julkaistava avaintietoasiakirja
verkkosivustollaan ennen kuin 
sijoitustuotetta voidaan myydä 
yksityissijoittajille. Sijoitustuotetta 
myyvän henkilön on tarvittaessa 
täydennettävä avaintietoasiakirjaa.

Or. en



Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Tuotteen hyväksyntämenettely

Tuotteen kehittäjän on ennen 5 artiklassa 
tarkoitetun avaintietoasiakirjan laatimista 
arvioitava, onko sijoitustuote 
yksityissijoittajien etujen mukainen, 
saattamalla tuote dokumentoituun 
hyväksyntämenettelyyn. 
Tuotteen hyväksyntämenettelyssä on 
varmistettava, että kukin sijoitustuote on 
määritettyjen kohdemarkkinoiden 
tarpeiden mukainen ja että tuotteen 
kehittäjä on teettänyt arvion kaikista 
todennäköisistä riskeistä, joilla on 
merkitystä määritettyjen 
kohdemarkkinoiden tarpeiden kannalta. 
Arviointiin on kuuluttava sijoitustuotteen 
stressitesti.
Tuotteen hyväksyntämenettelyn avulla on 
varmistettava, että jo myynnissä olevat 
sijoitustuotteet tarkistetaan säännöllisesti, 
jotta voidaan varmistaa, että tuote on 
edelleen yksityissijoittajien etujen 
mukainen. 
Tuotteen hyväksyntämenettely on 
tarkistettava vuosittain. Sijoitustuotteen 
kehittäjän on aina voitava esittää asiasta 
vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle 
ajantasainen ja yksityiskohtainen kuvaus 
tuotteen hyväksyntämenettelyn luonteesta 
ja yksityiskohdista. 

Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Avaintietoasiakirjan on oltava erillinen 
asiakirja, joka on selkeästi erillään 
markkinointiaineistosta.

2. Avaintietoasiakirjan on oltava erillinen 
asiakirja, joka on selkeästi erillään 
markkinointiaineistosta. Se ei saa sisältää 
markkinointimateriaalia eikä 
sijoitussuosituksia.

Or. en

Perustelu

Avaintietoasiakirjan ei ole tarkoitus sisältää markkinointia eikä sijoituksen tekemistä 
koskevia suosituksia, mutta tätä ei asetusehdotuksessa ole ilmaistu selvästi. Ei myöskään 
ole varmaa, että kaikille avaintietoasiakirjoille hankitaan toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyntä ennen niiden jakelua. Tämän säännöksen on oltava mahdollisimman 
täsmällinen.

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) teknisten termien käyttöä on vältetty, 
jos niiden sijasta voidaan käyttää 
yleiskielen sanoja.

iii) lyhenteiden ja teknisten termien 
käyttöä on vältetty, jos niiden sijasta 
voidaan käyttää yleiskielen sanoja.

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

 Avaintietoasiakirja on kirjoitettava sen 
jäsenvaltion virallisella kielellä tai yhdellä 
sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa
sijoitustuotetta myydään, tai kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaisen virnaomaisen
hyväksymällä kielellä, taikka jos se on 
kirjoitettu eri kielellä, se on käännettävä 

Avaintietoasiakirja on kirjoitettava 
jäsenvaltion virallisilla kielillä tai yhdellä 
virallisista kielistä, jota käytetään 
jäsenvaltion siinä osassa, jossa 
sijoitustuotetta jaellaan, tai kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen
hyväksymällä toisella kielellä, jos sitä 
käytetään jäsenvaltion siinä osassa, jossa 



yhdelle näistä kielistä. sijoitustuotetta jaellaan, taikka jos se on 
kirjoitettu eri kielellä, se on käännettävä 
yhdelle näistä kielistä.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 7 artikla on ongelmallinen: säännöksen sanamuodon seurauksena 
yksityissijoitusta voidaan ehdottaa kielellä, jota kuluttaja ei ymmärrä (hyvin).

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asiakirjan ensimmäisessä osiossa 
sijoitustuotteen nimi ja sen kehittäjän 
tunnistetiedot;

a) asiakirjan ensimmäisessä osiossa 
sijoitustuotteen nimi ja sen kehittäjän 
tunnistetiedot (päätoimipaikan nimi ja 
osoite);

Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) ilmoitus siitä, onko sijoitustuotteen
kehittäjällä tiettyjä ympäristöön liittyviä, 
sosiaalisia tai hallintotapaan liittyviä 
tavoitteita joko liiketoiminnassaan tai 
sijoitustuotteen osalta, ja jos on, ilmoitus 
asetetuista tavoitteista ja siitä, kuinka ne 
aiotaan saavuttaa;

iii) ilmoitus siitä, onko sijoitustuotteessa
tiettyjä ympäristöön liittyviä, sosiaalisia tai 
hallintotapaan liittyviä tavoitteita, myös 
siitä, onko kyse sijoituksesta vai 
vedonlyönnistä, ja jos on, ilmoitus 
asetetuista tavoitteista ja siitä, kuinka ne 
aiotaan saavuttaa; ainoastaan tuotteet, 
joiden osto myötävaikuttaa suoraan tai 
välillisesti hankkeen tai yrityksen 
rahoitukseen tai tulevien 
rahoituskustannusten halpenemiseen, 
voidaan nimetä sijoituksiksi;

Or. en
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Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) tulosskenaariot, jos niillä on 
merkitystä tuotteen luonnetta ajatellen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. muutettu 8 artikla – 2 kohta – e alakohta.

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan;

ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan ja yksityiskohtaiset tiedot 
siitä, mitkä riskit järjestelmä kattaa ja 
mitä ei;

Or. en

Perustelu

Korvaus- tai takuujärjestelmän tarjoama suoja voi olla monenlaista: sijoittajan 
korvausjärjestelmä suojaa asiakasta välineen poistumiselta sijoitusyrityksestä, mutta ei 
taloudellisilta menetyksiltä, jotka johtuvat omaisuuserän epävakaudesta tai kyseisten 
omaisuuserien liikkeeseenlaskijoiden maksukyvyttömyysmenettelystä. Asetuksen olisi 
oltava täsmällisempi, jotta vältettäisiin sen väärinkäyttö.

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan 

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, mukaan 



lukien tämän profiilin yleisindikaattori ja 
varoitukset, jotka liittyvät mahdollisiin 
erityisriskeihin, joita ei välttämättä ole 
otettu kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa;

lukien tämän profiilin yleisindikaattori –
ilmaistuna tulevaisuuden viitteellisinä 
tulosskenaarioina – ja varoitukset, jotka 
liittyvät mahdollisiin erityisriskeihin, joita 
ei välttämättä ole otettu kokonaisuudessaan 
huomioon yleisindikaattorissa;

Or. en

Perustelu

Tulevaisuuden viitteelliset tulosskenaariot muodostavat hyvin hyödyllisen välineen, jolla 
tarjotaan tietoa riskeistä ja tuotosta ymmärrettävällä tavalla ja joka on parempi kuin 
aiemman tuoton tuloshistoriaan perustuva riski-indikaattori.

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on 
saatu aiemmin?” sijoitustuotteen aiemmat 
tuotot, jos tällä on merkitystä tuotteen 
luonnetta ja tuloshistorian pituutta 
ajatellen. Aiempi tuotto ilmoitetaan 
ainoastaan jos samalla varoitetaan, ettei 
kyseessä ole luotettava ilmoitus tulevasta 
tuotosta. Jos sijoitusstrategiassa viitataan 
vertailuarvoon, vertailuarvon tuotto 
julkaistaan yhdessä sijoitustuotteen 
tuoton kanssa;

Or. en

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Sijoitustuotteita myyvän henkilön on 
tarvittaessa määritettävä seuraavat seikat:
i) sijoitustuotteen verojärjestelmä 
jäsenvaltiossa, jossa hän esittää 
aktiivisesti neuvoja sijoitustuotteesta tai 
jakelee sitä; 
ii) sijoitustuotteeseen liittyvät kulut silloin, 
kun hän toimii välittäjänä;
iii) liiketoimeen liittyvät, kehittäjän tai 
kolmannen osapuolen maksamat
välityspalkkiot, edelleenvakuutukset tai 
muut etuudet direktiivissä 2004/39/EY ja 
direktiivissä 2002/39/EY säädetyllä 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



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

yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin. Komissio teettää 
ennen delegoitujen säädösten 
hyväksymistä asiaankuuluvan testauksen 
yksityissijoittajilla voidakseen valita 
sopivimmat toimenpiteet yksityissijoittajia 
varten.

Or. en

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) periaatteet, joita on käytettävä tämän 
artiklan 2 kohdan b alakohdan 
iii alakohdassa tarkoitettujen ympäristöön 
liittyvien, sosiaalisten tai hallintotapaan 
liittyvien tavoitteiden yhteydessä, sekä 
'vedonlyönnin' ja 'sijoituksen' ero.

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Euroopan komissio ja EAMV ovat tehneet jo paljon työtä yhteissijoitusyrityksille 
tarkoitetun avaintietoasiakirjan yhteydessä ja keränneet tietoa asiakkaiden tarpeista. 
Paketoitujen sijoitustuotteiden avaintietoasiakirjan pitäisi jo tehdyn työn vuoksi tarjota 
entistä parempia tietoja.

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) itse tuotteeseen tai 
markkinatilanteeseen liittyvät olosuhteet, 
joissa yksityissijoittajille on annettava 
tietoa heidän ostamaansa sijoitustuotetta 
koskevasta tarkistetusta 
avaintietoasiakirjasta.

Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en



Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Neuvoja tai suosituksia ei pitäisi antaa mainitsematta ja toimittamatta 
avaintietoasiakirjaa. Sijoituspäätökset tehdään pian suositusten antamisen jälkeen. Jos 
avaintietoasiakirjaa ei toimiteta samanaikaisesti suosituksen kanssa, sen teho heikkenee 
merkittävästi.

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Tämä poikkeus jättäisi huomattavan aukon avaintietoasiakirjaa koskevaan säännökseen. 
Avaintietoasiakirja on välttämätön, jotta sijoittaja voi tehdä tietoon perustuvan 
päätöksen. Sen vuoksi ei saa olla mahdollista tehdä sijoituksia siten, ettei sijoittajalla 
ole ollut mahdollisuutta lukea avaintietoasiakirjaa. Muutoin myyjä voisi ottaa yhteyttä 
asiakkaaseen puhelimitse, suositella tiettyä tuotetta ja myydä sijoitustuotteen ennen kuin 
asiakas on voinut lukea avaintietoasiakirjan.

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



jälkeen.

Or. en

Perustelu

Jos avaintietoasiakirja on päivitetty, sen ensimmäisiä säännöksiä ei pitäisi pitää 
riittävinä muita liiketoimia varten.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yksityissijoittajan on vahvistettava 
kirjallisesti tai sähköisellä 
allekirjoituksella, että hän on ottanut 
huomioon avaintietoasiakirjan sisällön.

Or. en

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
II luku – 13 a, 13 b ja 13 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

II a luku
TUOTTEITA KOSKEVAT 

INTERVENTIOT
13 a artikla

Euroopan valvontaviranomaisten 
toimintavaltuudet

1. Euroopan valvontaviranomaiset 
valvovat Euroopan unionissa 
markkinoitavia, jaeltavia ja myytäviä 
sijoitustuotteita tai rahoitusvälineitä 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen 
N:o 1095/2010 9 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Euroopan 
valvontaviranomaiset voivat tutkia uusia 
sijoitustuotteita tai finanssialan välineitä 
ennen niiden markkinointia, jakelua tai 
myyntiä unionissa yhteistyössä 
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toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
2. Euroopan valvontaviranomainen voi, 
jos se on kohtuullisin perustein varma 
siitä, että tämän artiklan 3 ja 4 kohdan 
ehdot täyttyvät, väliaikaisesti kieltää tai 
rajoittaa sijoitustuotteiden tai 
rahoitusvälineiden markkinointia, jakelua 
tai myyntiä Euroopan unionissa 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen 
N:o 1095/2010 9 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.
Kieltoa tai rajoitusta voidaan soveltaa 
tietyissä olosuhteissa, tai siitä voidaan 
myöntää poikkeuksia, jotka Euroopan 
valvontaviranomaiset vahvistavat.
3. Euroopan valvontaviranomainen tekee 
päätöksen 2 kohdan nojalla vain, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) ehdotettu toimi vaarantaa merkittävästi 
sijoittajansuojan tai 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa;
b) unionin lainsäädännön mukaisilla 
sääntelyvaatimuksilla, joita sovelletaan 
kyseiseen sijoitustuotteeseen, 
rahoitusvälineeseen tai finanssialan 
toimintaan, ei puututa riittävästi tähän 
uhkaan;
c) toimivaltainen viranomainen tai 
toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä uhan 
torjumiseksi tai toteutetut toimenpiteet 
eivät ole riittäviä uhan torjumiseksi.
Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen edellytysten täyttyessä 
valvontaviranomainen voi 
varotoimenpiteenä asettaa 2 kohdassa 
tarkoitetun kiellon tai rajoituksen ennen 
sijoitustuotteen tai rahoitusvälineen 
markkinointia tai myyntiä asiakkaille.



4. Toteuttaessaan toimenpiteitä tämän 
artiklan mukaisesti valvontaviranomainen 
ottaa huomioon sen, missä määrin 
toimella
a) ei vaikuteta haitallisesti 
finanssimarkkinoiden tehokkuuteen tai 
sijoittajiin kohtuuttomassa määrin 
suhteessa toimesta saataviin etuihin; sekä
b) ei luoda riskiä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäytöstä.
Jos toimivaltainen viranomainen tai 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
toteuttaneet toimenpiteen 13 b artiklan 
mukaisesti, valvontaviranomainen voi 
toteuttaa minkä tahansa 2 kohdassa 
tarkoitetuista toimenpiteistä antamatta 
13 c artiklassa säädettyä lausuntoa.
5. Ennen päätöksen tekemistä tämän 
artiklan mukaisesti toteutettavista toimista 
valvontaviranomainen ilmoittaa 
toimivaltaisille viranomaisille toimesta, 
jota se ehdottaa.
6. Ennen 2 kohdan mukaisen päätöksen 
tekemistä valvontaviranomainen ilmoittaa 
aikomuksestaan kieltää sijoitustuote tai 
rahoitusväline tai rajoittaa sitä, ellei 
sijoitustuotteen tai rahoitusvälineen 
ominaisuuksiin tehdä tiettyjä muutoksia 
määrätyn ajan kuluessa.
7. Viranomainen julkaisee 
verkkosivuillaan ilmoituksen kaikista 
tämän artiklan mukaisesti toteutettavia 
toimia koskevista päätöksistään. 
Ilmoituksessa on annettava 
yksityiskohtaiset tiedot kiellosta tai 
rajoituksesta sekä määritettävä, minkä 
ajan kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta 
toimenpiteet tulevat voimaan. Kieltoa tai 
rajoitusta sovelletaan vain toimenpiteiden 
voimaantulon jälkeen toteutettuihin 
toimiin.
8. Asiasta vastaava valvontaviranomainen 
tarkastelee sopivin väliajoin ja vähintään 
joka kolmas kuukausi 2 kohdan 
mukaisesti asetettua kieltoa tai rajoitusta. 
Jos kiellon tai rajoituksen voimassaoloa ei 
jatketa tämän kolmen kuukauden 
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ajanjakson jälkeen, se raukeaa.
9. Toimenpide, jonka 
valvontaviranomainen on toteuttanut 
tämän artiklan mukaisesti, on etusijalla 
suhteessa mahdolliseen aiempaan 
toimenpiteeseen, jonka toimivaltainen 
viranomainen on toteuttanut.
10. Komissio hyväksyy 23 artiklan 
mukaisesti delegoituja säännöksiä, joissa 
täsmennetään perusteet ja seikat, jotka 
valvontaviranomainen ottaa huomioon 
määrittäessään, milloin sijoittajansuojan 
tai finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen sekä koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa kohdistuu 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja uhkia. 
Delegoitujen säädösten avulla 
varmistetaan, että valvontaviranomainen 
pystyy tarvittaessa suorittamaan 
varotoimenpiteitä ja ettei sen tarvitse 
odottaa, kunnes sijoitustuotetta tai 
rahoitusvälinettä markkinoidaan, jaetaan 
tai myydään, taikka odottaa sitä, että 
samantyyppinen toiminta tai käytäntö on 
käytössä ennen kuin se ryhtyy toimiin.

13 b artikla
Toimivaltaisten viranomaisten toteuttamat 

tuotteita koskevat interventiot
1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
seurattava sijoitustuotteita tai 
rahoitustuotteita, joita markkinoidaan, 
jaellaan tai myydään niiden jäsenvaltiossa 
tai niiden jäsenvaltiosta käsin, ja ne voivat 
tutkia uusia sijoitustuotteita tai 
rahoitusvälineitä ennen niiden 
markkinointia, jakelua tai myymistä 
kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisestä 
jäsenvaltiosta käsin.
2. Toimivaltainen viranomainen voi 
asettaa kiellon tai rajoituksen seuraaville 
jäsenvaltiossa tai jäsenvaltiosta käsin:
a) sijoitustuotteiden tai rahoitusvälineiden 
markkinointi, jakelu tai myynti;



b) finanssitoiminnan tai -käytännön 
tyyppi.
3. Toimivaltainen viranomainen voi 
toteuttaa 2 kohdassa tarkoitetun toimen, 
jos se on kohtuullisin perustein varma 
siitä, että
a) sijoitustuote, rahoitusväline taikka 
finanssialan toiminta tai alan käytäntö 
aiheuttaa merkittäviä sijoittajansuojaa 
koskevia ongelmia tai aiheuttaa vakavan 
uhan finanssimarkkinoiden 
moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle 
tai koko finanssijärjestelmän taikka sen 
osan vakaudelle yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa, muun muassa 
sijoitustuotteeseen tai rahoitusvälineeseen 
liittyvän markkinoinnin, jakelun, 
palkkioiden tai kannustimien vuoksi;
b) johdannaistuote vaikuttaa haitallisesti 
kyseisten markkinoiden 
hinnanmuodostusmekanismiin;
c) unionin oikeuden mukaiset nykyiset 
sääntelyvaatimukset, joita sovelletaan 
kyseiseen sijoitustuotteeseen, 
rahoitusvälineeseen tai 
finanssitoimintaan, eivät ole riittäviä 
a kohdassa tarkoitettujen riskien 
poistamiseksi eikä ongelmaa voida 
ratkaista paremmin parantamalla 
nykyisten vaatimusten valvontaa tai 
niiden täytäntöönpanon valvontaa;
d) toimi on oikeassa suhteessa havaittujen 
riskien luonteeseen, asianomaisten 
sijoittajien tai markkinaosapuolten 
kehittyneisyyteen sekä vaikutuksiin, joita 
toimella saattaa olla sijoittajiin ja 
markkinaosapuoliin, jotka saattavat pitää 
hallussaan tai käyttää rahoitusvälinettä 
taikka saada hyötyä siitä tai finanssialan 
toiminnasta;
e) kyseinen viranomainen on kuullut 
asianmukaisesti muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia viranomaisia, joihin 
toimella voi olla merkittävä vaikutus; sekä
f) toimella ei ole syrjivää vaikutusta 
muusta jäsenvaltiosta käsin tarjottuihin 
palveluihin tai toimintoihin.
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Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen ehtojen täyttyessä 
toimivaltainen viranomainen voi 
varotoimenpiteenä asettaa kiellon tai 
rajoituksen ennen sijoitustuotteen tai 
rahoitusvälineen markkinointia, jakelua 
tai myyntiä asiakkaille.
Kieltoa tai rajoitusta voidaan soveltaa 
tietyissä olosuhteissa, tai siitä voi olla 
poikkeuksia, jotka toimivaltainen 
viranomainen vahvistaa.
4. Ennen 2 kohdan mukaisen kiellon tai 
rajoituksen asettamista toimivaltainen 
viranomainen ilmoittaa aikomuksestaan 
kieltää sijoitustuote tai rahoitusväline tai 
rajoittaa sitä, ellei sijoitustuotteen tai 
rahoitusvälineen ominaisuuksiin tehdä 
tiettyjä muutoksia määrätyn ajan 
kuluessa.
5. Toimivaltainen viranomainen ei asettaa 
kieltoa tai rajoitusta tämän artiklan 
mukaisesti, jollei se ole toimittanut 
kaikille muille asianomaisille 
toimivaltaisille viranomaisille ja 
valvontaviranomaisille vähintään 
kuukautta ennen toimenpiteen 
toteuttamista seuraavia yksityiskohtaisia 
tietoja kirjallisesti tai muussa 
viranomaisten keskenään sopimassa 
muodossa:
a) rahoitusväline taikka finanssialan 
toiminta tai käytäntö, johon ehdotettu 
toimi liittyy;
b) ehdotetun kiellon tai rajoituksen 
täsmällinen luonne ja ajankohta, jona se 
on tarkoitus saattaa voimaan; sekä
c) näyttö, jonka perusteella viranomainen 
on tehnyt päätöksensä ja josta se on 
saanut varmuuden siitä, että kukin 
3 kohdan mukaisista edellytyksistä täyttyy.
6. Toimivaltainen viranomainen voi 
toteuttaa tämän artiklan mukaisia 
tilapäisiä toimia, joiden kesto on enintään 
kolme kuukautta, jos 3 kohdan 



e alakohdassa tarkoitettuun kuulemiseen 
tarvittava aika ja 5 kohdassa tarkoitettu 
kuukauden viive voisivat aiheuttaa 
peruuttamatonta vahinkoa kuluttajille. 
Tässä tapauksessa toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä ilmoitettava 
toteutetuista toimista muille 
viranomaisille ja valvontaviranomaisille.
7. Toimivaltaisen viranomaisen on 
julkaistava verkkosivuillaan ilmoitus 
kaikista päätöksistä asettaa 2 kohdassa 
tarkoitettu kielto tai rajoitus. 
Ilmoituksessa on annettava 
yksityiskohtaiset tiedot kiellosta tai 
rajoituksesta, siitä, kuinka pitkän ajan 
kuluttua tiedotteen julkaisemisesta 
toimenpiteet tulevat voimaan, sekä 
näytöstä, josta viranomainen on saanut 
varmuuden siitä, että 1 kohdan mukaiset 
edellytykset täyttyvät. Kieltoa tai rajoitusta 
sovelletaan vain toimenpiteisiin, jotka on 
toteutettu tiedonannon julkaisemisen 
jälkeen.
8. Toimivaltaisen viranomaisen on 
peruutettava kielto tai rajoitus, jos 
3 kohdassa säädetyt edellytykset eivät 
enää täyty.
9. Komissio hyväksyy 23 artiklan 
mukaisesti delegoituja säännöksiä, joissa 
täsmennetään perusteet ja seikat, jotka 
toimivaltainen viranomainen ottaa 
huomioon määrittäessään, milloin 
sijoittajansuojan tai 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen sekä koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa kohdistuu 3 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja uhkia.

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

Or. en

Perustelu

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen
(EVLEV) toimintavaltuuksista olisi säädettävä EAMV:lle myönnettyjen 
toimintavaltuuksien mukaisesti. Niistä neuvotellaan parhaillaan asetusehdotuksen 
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) (MiFIR, rahoitusmarkkina-
asetus)) puitteissa.

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
Luku II a – 13 d artikla (uusi)



Komission teksti Tarkistus

13 d artikla
Toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä 

avaintietoasiakirjalle
1. Sijoitustuotteiden kehittäjien ja 
sijoitustuotteita myyvien henkilöiden on 
toimitettava avaintietoasiakirja niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa sijoitustuotetta 
markkinoidaan, jaellaan tai myydään.
2. Toimivaltaisen viranomaisen on ennen 
sijoitustuotteen markkinointia, jakelua tai 
myyntiä varmistettava, että 
avaintietoasiakirjan sisältö on tämän 
asetuksen luvun II säännösten mukainen.

Or. en

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menettely ei johda sitoviin päätöksiin; a) menettely johtaa päätöksiin, jotka 
voivat olla sitovia sijoitustuotteen 
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kehittäjän ja sijoitustuotetta myyvän 
henkilön osalta;

Or. en

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovelletaan seuraaviin 
säännösten rikkomisiin:

Poistetaan.

a) avaintietoasiakirja ei ole 6 artiklan 1–
3 kohdan ja 7 artiklan mukainen;
b) avaintietoasiakirja ei sisällä 8 artiklan 
1 ja 2 kohdan mukaisia tietoja tai sen 
esitystapa ei ole 8 artiklan 4 kohdan 
mukainen;
c) markkinointiviestintä sisältää 
sijoitustuotteeseen liittyviä tietoja, jotka 
ovat ristiriidassa avaintietoasiakirjassa 
olevien tietojen kanssa, ja rikkoo siten 
9 artiklaa;
d) avaintietoasiakirjaa ei tarkastella 
uudelleen eikä tarkisteta 10 artiklan 
mukaisesti;
e) avaintietoasiakirjaa ei ole toimitettu 
hyvissä ajoin 12 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;
f) avaintietoasiakirjaa ei ole toimitettu 
veloituksetta 13 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ei ole perusteltua esittää luetteloa rikkomuksista, joiden yhteydessä ehdotettua 
18 artiklaa sovelletaan. Artiklaa on sovellettava aina, kun asetuksen säännöksiä 
rikotaan.



Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet 
määrätä vähintään seuraavat hallinnolliset 
toimenpiteet ja seuraamukset:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet 
määrätä vähintään seuraavat hallinnolliset 
rangaistukset ja muut toimenpiteet:

Or. en

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) kun on kyse oikeushenkilöstä, 
hallinnolliset sakot, joiden määrä on 
enintään 10 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön edellisen tilikauden 
vuotuisesta liikevaihdosta, jolla 
tarkoitetaan tytäryhtiön ollessa kyseessä 
yhtiön johdossa olevan emoyhtiön 
konsolidoidun tilinpäätöksen vuotuista 
kokonaisliikevaihtoa edellisenä 
tilikautena;

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että hallinnolliset taloudelliset seuraamukset ovat tässä samat 
kuin muissa unionin lainsäädäntöehdotuksissa, erityisesti 
rahoitusmarkkinadirektiiviehdotuksessa (MiFID) ja yhteissijoitusyritysdirektiivissä 
(UCITS V).

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että hallinnolliset taloudelliset seuraamukset ovat tässä samat 
kuin muissa unionin lainsäädäntöehdotuksissa, erityisesti 
rahoitusmarkkinadirektiiviehdotuksessa (MiFID) ja yhteissijoitusyritysdirektiivissä 
(UCITS V).

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale



Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) yksityissijoittajille maksettava 
korvaus.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa huomioon korvausmenettelyn yksityissijoittajan 
eduksi soveltaessaan hallinnollisia toimenpiteitä ja seuraamuksia.

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen on 
julkistanut hallinnollisia toimenpiteitä ja 
seuraamuksia, sen on samanaikaisesti 
ilmoitettava niistä EPV:lle, EVLEV:lle ja 
EAMV:lle.

1. Jos toimivaltainen viranomainen on 
julkistanut hallinnollisia rangaistuksia ja 
muita toimenpiteitä, sen on 
samanaikaisesti ilmoitettava niistä EPV:lle, 
EVLEV:lle ja EAMV:lle.

Or. en

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta



PR\922803FI.doc 41/49 PE502.113v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
rikkomisista määrättävät rangaistukset ja 
muut toimenpiteet on julkistettava ilman 
tarpeetonta viivytystä mukaan lukien 
vähintään tiedot tämän asetuksen 
rikkomistavasta ja rikkomisesta vastuussa 
olevien henkilöllisyydestä.

Or. en

Perustelu

Seuraamusten julkistamista koskevat poikkeukset olisi poistettava. Edellä 19 artiklan 
1 kohdassa mainitut rikkomukset eivät ole luonteeltaan sellaisia, että niiden 
julkistaminen voisi vakavasti vaarantaa finanssimarkkinat. Niin kauan kuin tuomittujen 
liikkeeseenlaskijoiden tai välittäjien nimiä ei julkisteta, markkinoilla ei ole 
ennaltaehkäisevää vaikutusta, joka estäisi laittomat menettelyt, ja rikosten tekemisestä 
on aina etua.

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta



Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Seuraamusten julkistamista koskevat poikkeukset olisi poistettava. Edellä 19 artiklan 
1 kohdassa mainitut rikkomukset eivät ole luonteeltaan sellaisia, että niiden 
julkistaminen voisi vakavasti vaarantaa finanssimarkkinat. Niin kauan kuin tuomittujen 
liikkeeseenlaskijoiden tai välittäjien nimiä ei julkisteta, markkinoilla ei ole 
ennaltaehkäisevää vaikutusta, joka estäisi laittomat menettelyt, ja rikosten tekemisestä 
on aina etua.

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 
5 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa, 
12 artiklan 4 kohdassa 13 a artiklan 
10 kohdassa ja 13 b artiklan 9 kohdassa
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu vallan siirto. Päätös 
tulee voimaan sitä päivää seuraavana 
päivänä, jona se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Asetuksen 8 artiklan 5 kohdan, 10 
artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 4 kohdan,
13 a artiklan 10 kohdan ja 13 b artiklan 
9 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan [kahdella kuukaudella].

Or. en



Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 
kohdassa ja 27 artiklassa tarkoitetut 
rahastoyhtiöt ja sijoitusyhtiöt sekä 
mainitun direktiivin 1 artiklan 2 kohdan 
määritelmän mukaisten 
yhteissijoitusyritysten osuuksia myyvät 
henkilöt vapautetaan tämän asetuksen 
mukaisten velvoitteiden soveltamisesta 
[EUVL: pyydetään lisäämään päivämäärä, 
joka on 3 vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta] saakka.

Or. en

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa rahastoyhtiöiden on kansallisten säännösten nojalla 
toimitettava UCITS-direktiivin yhteydessä avaintietoasiakirjat myös muista kuin 
yhteissijoitusyrityksistä. Näin kyseisiin tuotteisiin liittyy samantasoinen sijoittajansuoja 
kuin yhteissijoitusyrityksiin. Tämän vuoksi paketoituja sijoitustuotteita koskevia 
säännöksiä olisi sovellettava kolmen vuoden kuluttua.

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
sekä saman direktiivin 4 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
osuuksia myyvät henkilöt vapautetaan 
tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden 
soveltamisesta...* saakka, edellyttäen että 
ne toimittavat avaintietoasiakirjan 
direktiivin 2009/65/EY 78 artiklan 
mukaisesti annetun kansallisen 
lainsäädännön nojalla tai asiaanliittyvän 
kansallisen lainsäädännön säännösten 
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nojalla.  

_______
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa rahastoyhtiöiden on kansallisten säännösten nojalla 
toimitettava UCITS-direktiivin yhteydessä avaintietoasiakirjat myös muista kuin 
yhteissijoitusyrityksistä. Näin kyseisiin tuotteisiin liittyy samantasoinen sijoittajansuoja 
kuin yhteissijoitusyrityksiin. Tämän vuoksi paketoituja sijoitustuotteita koskevia 
säännöksiä olisi sovellettava kolmen vuoden kuluttua.

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
asetusta neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkastelun on 
sisällettävä yleinen tutkimus tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys. Direktiivin 2003/71/EY mukaisten 
rahoitustuotteiden osalta
uudelleentarkastelussa on arvioitava, 
pitäisikö esitteen tiivistelmää koskevan 
vaatimuksen soveltaminen lopettaa.
Uudelleentarkastelussa on myös käsiteltävä 
mahdollisuutta tämän asetuksen 
soveltamisalan laajentamisesta muihin 
rahoitustuotteisiin.



asetuksen soveltamisalan laajentamisesta 
muihin rahoitustuotteisiin.

Or. en
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PERUSTELUT

Esittelijä suhtautuu myönteisesti Euroopan komission tähänastiseen työhön, jonka se 
aloitti ECOFIN-neuvoston pyynnöstä toukokuussa 2007. Tavoitteena oli tutkia, onko 
yksityissijoittajille tarkoitettuihin erilaisiin sijoitustuotteisiin sovellettava Euroopan 
unionin lainsäädäntö johdonmukaista. Komissio totesi huhtikuussa 2009 antamassaan 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita käsittelevässä 
tiedonannossa, että lisätyötä tarvitaan kahdella alueella: myyntiä koskevissa säännöissä 
ja tuotetietojen antamista koskevissa säännöissä. Tämänhetkinen ehdotus pohjautuu 
aiempaan tuotetietoja koskevaan työhön, mutta kuuluu laajempaan 
lainsäädäntöpakettiin, jonka tarkoituksena on palauttaa kuluttajien luottamus 
rahoitusmarkkinoihin, vahvistaa vakuutusedustuksesta annetun direktiivin (IMD) 
mittavaa uudistamista sen varmistamiseksi, että kuluttajat saavat korkeatasoisen suojan 
ostaessaan sijoitustuotteita, sekä lujittaa yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisön 
toimintaa. Tässä asetuksessa ehdotettavilla tuotetietojen antamista koskevilla 
toimenpiteillä täydennetään erityisesti sijoitusneuvontaa ja myyntipalveluita koskevia 
sijoittajansuojatoimenpiteitä. Vakuutusedustusdirektiivin tarkistamisessa keskitytään 
erityisesti parantamaan myyntisääntöjä, joita sovelletaan sijoitusmuotoisiin 
vakuutustuotteisiin.

Esittelijä haluaa kuitenkin tuoda vahvasti esiin jäljempänä mainitut seikat, jotka 
herättävät huolta komission asetusehdotuksessa: avaintietoasiakirjaa ei pidä laatia siten, 
että ensisijaisesti autetaan tuotteen kehittäjiä tuotteen myynnissä vaan siten, että 
tarjotaan yksityissijoittajille tietoa ja autetaan heitä asianmukaisen sijoituspäätöksen 
tekemisessä.

1) Soveltamisala:
Asetuksen soveltamisalaa ei pitäisi rajoittaa paketoituihin sijoitustuotteisiin tai 
sijoituksiin, joiden tuotto on (osittain) epäselvä. Kaikkiin säästöihin ja sijoitustuotteisiin 
olisi poikkeuksetta liitettävä kuluttajien saataville tarkoitettu avaintietoasiakirja. Tämä 
on keskeinen ehto, jotta kuluttajat omaksuisivat ajatuksen avaintietoasiakirjan 
lukemisesta aina, kun heille ehdotetaan säästö- tai sijoitustuotteita. Soveltamisala olisi 
ulotettava erityisesti osuuksiin, säästötuotteisiin, joiden tuotto määräytyy koron 
perusteella, mukaan lukien valtion joukkovelkakirjat, pankkitalletuksiin ja 
henkivakuutuksiin. Tämä on hyvin tärkeää – muutoin avaintietoasiakirja saattaa 
hyödyntää monimutkaisia tuotteita, mikä olisi odottamaton seuraus avaintietoasiakirjan 
käyttöönotosta. Euroopan keskuspankki on todennut tästä asetuksesta antamassaan 
lausunnossa, että erilaisten sijoitustuotteiden kesken olisi varmistettava tasapuoliset 
toimintaedellytykset, jotta vältettäisiin sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö sellaisten 
sijoitustuotteiden kustannuksella, jotka eivät kuulu ehdotetun asetuksen soveltamisalaan, 
kuten yksinkertaiset rahoitusvälineet.
2) Verotus:

Kehittäjän tietoja olisi täydennettävä jakelijan lisäämillä tiedoilla. Sijoitustuotteeseen 
sovellettava paikallinen verojärjestelmä on olennaisen tärkeä sijoitustuotteiden 
vertailussa. Lisäksi sijoitukseen liittyvät kustannukset saattavat vaihdella jakelijan 



mukaan. Valinta, joka tehdään avaintietoasiakirjan pohjalta ilman verojärjestelmään, 
kustannuksiin ja palkkioihin liittyviä lisätietoja ei ole tietoihin perustuva päätös eikä 
kuluttaja pysty vertailemaan tuotteita eikä valitsemaan oikeaa tuotetta. Kyseiset tiedot 
olisi ilmaistava mahdollisimman tiiviisti ja tekstin olisi katettava enintään neljännes 
asiakirjasta. 
3) Riski-indikaattorit:

Monen tekijän analyysiin (esim. vastapuoliriskit) perustuvat tulevaisuuden viitteelliset 
tulosskenaariot ovat suositeltavampia kuin aiemman tuoton tuloshistoriaan perustuva 
riski-indikaattori. Yksityissijoittajan on kuitenkin oltava tietoinen siitä, että 
tulosskenaariosta eivät ehkä näy muut riskit.

4) Varojen sijoituskohteesta sijoittajille annettavat tiedot:
Tiedot, jotka koskevat sijoitustuotteen vaikutusta ympäristöön ja sosiaalisiin ja 
hallintotapaan liittyviin seikkoihin, ovat olennaisen tärkeitä, ja yksityissijoittajan olisi 
pohdittava niitä sijoituspäätöstä tehdessään.

5) Yhteys muihin asetuksiin:
On toivottavaa, että asetusehdotuksessa vaaditusta asiakirjasta tehdään mahdollisimman 
paljon UCITS-direktiivin avaintietoasiakirjan (KIID) mukainen. Vaikka esittelijä ei 
ehdota UCITS-tuotteita koskevan, uusien vaatimusten noudattamisiin liittyvän 
poikkeuksen poistamista, hän esittää kuitenkin poikkeuksen voimassaolon lyhentämistä 
viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. Lisäksi hän toteaa painokkaasti, että teknisiä 
sääntelystandardeja koskevan työn olisi heijastettava yhteissijoitusyritysten yhteydessä 
tehtyä työtä. Esittelijä uskoo, että pitkällä aikavälillä olisi pohdittava sitä, pitäisikö 
avaintietoasiakirjan sekä esite- ja Solvenssi II –lainsäädännön vaatimukset ilmaista 
selvemmin. Esittelijä ei kuitenkaan ehdota, että muutettaisiin tämän ehdotuksen 
3 artiklaa, jonka nojalla kyseisiä vaatimuksia edelleen noudatetaan rinnakkain.
On syytä panna merkille, että monet muut tekstit saattavat vaikuttaa niiden tuotteiden 
jakeluun, joihin ehdotettua asetusta sovelletaan. Liitteenä oleva kaavio antaa 
jonkinlaisen käsityksen näistä yhteyksistä. Tämä ei kuitenkaan ole tyhjentävä; 
esimerkiksi tapauksissa, joissa vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja markkinoidaan 
yksityissijoittajille AIFMD:n 43 artiklan (direktiivi 2011/61/EU) säännösten mukaisesti, 
sovellettaisiin avaintietoasiakirjaa koskevaa vaatimusta.
6) Vastuujärjestelmä ja seuraamukset:

Valvontaviranomaisten toimivaltuuksia on vahvistettava. Myös seuraamusten 
julkistamista koskevat poikkeukset olisi poistettava. Tämän asetuksen vaatimusten 
rikkomiset eivät ole luonteeltaan sellaisia, että niiden julkaiseminen voisi vakavalla 
tavalla vaarantaa rahoitusmarkkinat. Niin kauan kuin tuomittujen liikkeeseenlaskijoiden 
tai välittäjien nimiä ei julkisteta, markkinoilla ei ole riittävää ennaltaehkäisevää 
vaikutusta, joka estäisi laittomat menettelyt, ja rikkomusten tekemisestä on aina etua. 
Asetuksen kaikista rikkomuksista olisi voitava määrätä seuraamus eikä tätä varten 
tarvita tyhjentävää luetteloa. Sijoittajan korvausjärjestelmän olemassaolo voidaan ottaa 
huomioon seuraamuksista päätettäessä.
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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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