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Tarkistus 26
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Erojen torjumiseksi unionin tasolla on 
tarpeen antaa yhtenäiset avoimuussäännöt, 
joita sovelletaan kaikkiin toimijoihin 
sijoitustuotteiden markkinoilla. Asetus on 
tarpeen sen varmistamiseksi, että 
avaintietoasiakirjoille vahvistetaan 
yhteinen yhtenäinen standardi asiakirjojen 
muodon ja sisällön yhdenmukaistamiseksi. 
Asetuksen suoraan sovellettavilla 
säännöillä varmistettaisiin, että kaikkiin 
toimijoihin sijoitustuotemarkkinoilla 
sovelletaan samoja vaatimuksia. Näin 
myös varmistettaisiin tietojen yhtenäinen 
antaminen ehkäisemällä toisistaan 
poikkeavat kansalliset vaatimukset, joita 
seuraisi direktiivin saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Asetuksen käyttö 
on aiheellista myös sen varmistamiseksi, 
että kaikkiin sijoitustuotteita myyviin 
toimijoihin sovelletaan yhtenäisiä 
yksityissijoittajille annettavan 
avaintietoasiakirjan toimittamista koskevia 
vaatimuksia.

(4) Erojen torjumiseksi unionin tasolla on 
tarpeen antaa yhtenäiset avoimuussäännöt, 
joita sovelletaan kaikkiin toimijoihin 
sijoitustuotteiden markkinoilla. Asetus on 
tarpeen sen varmistamiseksi, että 
avaintietoasiakirjoille vahvistetaan 
yhteinen yhtenäinen standardi asiakirjojen 
muodon ja sisällön yhdenmukaistamiseksi. 
Asetuksen suoraan sovellettavilla 
säännöillä varmistettaisiin, että kaikkiin 
toimijoihin sijoitustuotemarkkinoilla 
sovelletaan samoja vaatimuksia. Näin 
myös varmistettaisiin tietojen yhtenäinen 
antaminen ehkäisemällä toisistaan 
poikkeavat kansalliset vaatimukset, joita 
seuraisi direktiivin saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Asetuksen käyttö 
on aiheellista myös sen varmistamiseksi, 
että kaikkiin sijoitustuotteista neuvoa 
antaviin tai niitä myyviin toimijoihin 
sovelletaan yhtenäisiä yksityissijoittajille 
annettavan avaintietoasiakirjan 
toimittamista koskevia vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 27
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 

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

finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai viitearvot vaikuttavat sijoittajalle 
tarjottuun tuottoon. Tähän olisi sisällyttävä 
sellaiset sijoitustuotteet kuin 
sijoitusrahastot, sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
strukturoidut tuotteet.

Or. de

Tarkistus 28
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa, että tätä 
asetusta sovelletaan pelkästään 
kyseisenkaltaisiin paketoituihin 
sijoitustuotteisiin, vakuutustuotteet, joiden 

Poistetaan.
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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 
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/EY11 tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta 
ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 
25 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/138/EY12

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
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Tarkistus 29
Thomas Händel

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 
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/EY11 tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta 
ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 
25 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/138/EY12

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.

(7) Institutionaalisille sijoittajille 
tarkoitetut sijoitusrahastot eivät 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.
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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. de

Tarkistus 30
Thomas Händel

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 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 
sekä EKP:n ja asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen luomalla 
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keskitetyllä verkkosivustolla.

Or. de

Tarkistus 31
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yksityissijoittajien tarpeisiin 
vastaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
sijoitustuotteita koskevat tiedot ovat 
paikkansapitäviä, tasapuolisia, selkeitä 
eivätkä kyseisien sijoittajien kannalta 
harhaanjohtavia. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava yhteiset 
standardit avaintietoasiakirjan laatimista 
varten, jotta voidaan varmistaa, että 
asiakirja on yksityissijoittajien kannalta 
ymmärrettävässä muodossa. Koska monilla 
yksityissijoittajilla on ongelmia 
finanssialan erikoisterminologian 
ymmärtämisessä, asiakirjassa käytettävään 
sanastoon ja kirjoitustyyliin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Olisi 
annettava säännöt myös kielestä, jolla 
asiakirja olisi laadittava. Lisäksi 
yksityissijoittajien olisi kyettävä 
ymmärtämään avaintietoasiakirja 
joutumatta turvautumaan muihin tietoihin.

(10) Yksityissijoittajien tarpeisiin 
vastaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
sijoitustuotteita koskevat tiedot ovat 
paikkansapitäviä, tasapuolisia, selkeitä 
eivätkä kyseisien sijoittajien kannalta 
harhaanjohtavia. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava yhteiset 
standardit avaintietoasiakirjan laatimista 
varten, jotta voidaan varmistaa, että 
asiakirja on yksityissijoittajien kannalta 
ymmärrettävässä muodossa. Koska monilla 
yksityissijoittajilla on ongelmia 
finanssialan erikoisterminologian 
ymmärtämisessä, asiakirjassa käytettävään 
sanastoon ja kirjoitustyyliin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Olisi 
annettava säännöt myös kielestä, jolla 
asiakirja olisi laadittava. Lisäksi 
yksityissijoittajien olisi kyettävä 
ymmärtämään avaintietoasiakirja 
joutumatta turvautumaan muihin tietoihin. 
Yksityissijoittajille olisi myös korostettava 
avaintietoasiakirjan merkitystä, jotta 
sääntelyllä olisi vaikutusta.

Or. fi

Tarkistus 32
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Yksityissijoittajien tarpeisiin 
vastaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
sijoitustuotteita koskevat tiedot ovat 
paikkansapitäviä, tasapuolisia, selkeitä 
eivätkä kyseisien sijoittajien kannalta 
harhaanjohtavia. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava yhteiset 
standardit avaintietoasiakirjan laatimista 
varten, jotta voidaan varmistaa, että 
asiakirja on yksityissijoittajien kannalta 
ymmärrettävässä muodossa. Koska monilla 
yksityissijoittajilla on ongelmia 
finanssialan erikoisterminologian 
ymmärtämisessä, asiakirjassa käytettävään 
sanastoon ja kirjoitustyyliin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Olisi 
annettava säännöt myös kielestä, jolla 
asiakirja olisi laadittava. Lisäksi 
yksityissijoittajien olisi kyettävä 
ymmärtämään avaintietoasiakirja 
joutumatta turvautumaan muihin tietoihin.

(10) Yksityissijoittajien tarpeisiin 
vastaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
sijoitustuotteita koskevat tiedot ovat 
paikkansapitäviä, tasapuolisia, selkeitä 
eivätkä kyseisien sijoittajien kannalta 
harhaanjohtavia. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava yhteiset 
standardit avaintietoasiakirjan laatimista 
varten, jotta voidaan varmistaa, että 
asiakirja on yksityissijoittajien kannalta 
ymmärrettävässä muodossa. Koska monilla 
yksityissijoittajilla on ongelmia 
finanssialan erikoisterminologian 
ymmärtämisessä, asiakirjassa käytettävään 
sanastoon ja kirjoitustyyliin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Olisi 
annettava säännöt myös kielestä, jolla 
asiakirja olisi laadittava. Lisäksi 
yksityissijoittajien olisi kyettävä 
ymmärtämään avaintietoasiakirja 
joutumatta turvautumaan muihin tietoihin. 
Tämän ei pitäisi kuitenkaan estää 
tekemästä avaintietoasiakirjassa 
ristiviittauksia muihin asiakirjoihin, jotka 
saattavat sisältää eräitä yksityissijoittajia 
kiinnostavia tietoja.

Or. en

Tarkistus 33
Mitro Repo

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 

(12) Avaintietoasiakirja olisi laadittava 
muodossa, jossa yksityissijoittajat voivat 
ennen sijoituspäätöksen tekemistä aidosti
vertailla eri sijoitustuotteita, koska 
kuluttajien toimintatavat ja valmiudet 
edellyttävät tietojen muodon, esitystavan ja 
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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 
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.

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 
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. fi

Tarkistus 34
Cristian Silviu Buşoi

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 

(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 
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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.

noudata tässä asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia edellyttäen, että syy- ja 
seuraussuhde on tuotu esiin. 
Sijoitustuotteiden kehittäjien 
vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt olisi 
sen vuoksi yhdenmukaistettava. 

Or. en

Tarkistus 35
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Koska yksityissijoittajilla ei yleensä 
ole selkeää kuvaa sijoitustuotteiden 
kehittäjien sisäisistä menettelyistä, olisi 
säädettävä todistustaakan kääntämisestä. 
Tuotteen kehittäjän olisi todistettava, että 
avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen mukaisesti. Yksityissijoittajan 
vastuulla olisi kuitenkin osoittaa, että 
tappio on aiheutunut 
avaintietoasiakirjassa olevan tiedon 
käytöstä, sillä tämä asia kuuluu suoraan 
yksityissijoittajan henkilökohtaiseen 
elämänpiiriin.

(17) Koska yksityissijoittajilla ei yleensä 
ole selkeää kuvaa sijoitustuotteiden 
kehittäjien sisäisistä menettelyistä, olisi 
säädettävä todistustaakan kääntämisestä. 
Tuotteen kehittäjän olisi todistettava, että 
avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 36
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta yksityissijoittaja pystyy 
tekemään tietoon perustuvan päätöksen, 
sijoitustuotteiden myyjiä olisi vaadittava 
antamaan avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen liiketoimen toteuttamista. Tätä 
vaatimusta olisi yleensä sovellettava 
riippumatta siitä, missä ja miten liiketoimi 
toteutetaan. Myyjiä ovat sekä jakelijat että 
sijoitustuotteiden kehittäjät itse, jos nämä 
päättävät myydä tuotteen suoraan 
yksityissijoittajille. Tarvittavan 
joustavuuden ja oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi yksityissijoittajien, jotka 
haluavat toteuttaa liiketoimen käyttäen 
etäviestintävälinettä, olisi voitava saada 
avaintietokirja liiketoimen toteuttamisen 
jälkeen. Avaintietoasiakirjasta olisi hyötyä 
sijoittajalle myös tässä tapauksessa, sillä 
se mahdollistaa esimerkiksi sen, että 
sijoittaja voi vertailla ostamaansa tuotetta 
avaintietoasiakirjassa kuvailtuun 
tuotteeseen. Tämä asetus ei rajoita 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY soveltamista.

(19) Jotta yksityissijoittaja pystyy 
tekemään tietoon perustuvan päätöksen, 
sijoitustuotteiden myyjiä olisi vaadittava 
antamaan avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen liiketoimen toteuttamista. Tätä 
vaatimusta olisi sovellettava riippumatta 
siitä, missä ja miten liiketoimi toteutetaan. 
Myyjiä ovat sekä jakelijat että 
sijoitustuotteiden kehittäjät itse, jos nämä 
päättävät myydä tuotteen suoraan 
yksityissijoittajille. Tämä asetus ei rajoita 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY soveltamista.

Or. de

Tarkistus 37
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta yksityissijoittaja pystyy 
tekemään tietoon perustuvan päätöksen, 
sijoitustuotteiden myyjiä olisi vaadittava 
antamaan avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen liiketoimen toteuttamista. Tätä 
vaatimusta olisi yleensä sovellettava 
riippumatta siitä, missä ja miten liiketoimi 
toteutetaan. Myyjiä ovat sekä jakelijat että 

(19) Jotta yksityissijoittaja pystyy 
tekemään tietoon perustuvan päätöksen, 
sijoitusneuvojia tai sijoitustuotteiden 
myyjiä olisi vaadittava antamaan 
avaintietoasiakirja hyvissä ajoin ennen 
liiketoimen toteuttamista. Tätä vaatimusta 
olisi yleensä sovellettava riippumatta siitä, 
missä ja miten liiketoimi toteutetaan. 
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sijoitustuotteiden kehittäjät itse, jos nämä 
päättävät myydä tuotteen suoraan 
yksityissijoittajille. Tarvittavan 
joustavuuden ja oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi yksityissijoittajien, jotka 
haluavat toteuttaa liiketoimen käyttäen 
etäviestintävälinettä, olisi voitava saada 
avaintietokirja liiketoimen toteuttamisen 
jälkeen. Avaintietoasiakirjasta olisi hyötyä 
sijoittajalle myös tässä tapauksessa, sillä se 
mahdollistaa esimerkiksi sen, että sijoittaja 
voi vertailla ostamaansa tuotetta 
avaintietoasiakirjassa kuvailtuun 
tuotteeseen. Tämä asetus ei rajoita 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY soveltamista.

Neuvojia tai myyjiä ovat sekä jakelijat että 
sijoitustuotteiden kehittäjät itse, jos nämä 
päättävät antaa neuvoja tai myydä tuotteen 
suoraan yksityissijoittajille. Tarvittavan 
joustavuuden ja oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi yksityissijoittajien, jotka 
haluavat toteuttaa liiketoimen käyttäen 
etäviestintävälinettä, olisi voitava saada 
avaintietokirja liiketoimen toteuttamisen 
jälkeen. Avaintietoasiakirjasta olisi hyötyä 
sijoittajalle myös tässä tapauksessa, sillä se 
mahdollistaa esimerkiksi sen, että sijoittaja 
voi vertailla ostamaansa tuotetta 
avaintietoasiakirjassa kuvailtuun 
tuotteeseen. Tämä asetus ei rajoita 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY soveltamista.

Or. en

Tarkistus 38
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta yksityissijoittaja pystyy 
tekemään tietoon perustuvan päätöksen, 
sijoitustuotteiden myyjiä olisi vaadittava 
antamaan avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen liiketoimen toteuttamista. Tätä 
vaatimusta olisi yleensä sovellettava 
riippumatta siitä, missä ja miten liiketoimi 
toteutetaan. Myyjiä ovat sekä jakelijat että 
sijoitustuotteiden kehittäjät itse, jos nämä 
päättävät myydä tuotteen suoraan 
yksityissijoittajille. Tarvittavan 
joustavuuden ja oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi yksityissijoittajien, jotka 
haluavat toteuttaa liiketoimen käyttäen 
etäviestintävälinettä, olisi voitava saada 
avaintietokirja liiketoimen toteuttamisen 
jälkeen. Avaintietoasiakirjasta olisi hyötyä 
sijoittajalle myös tässä tapauksessa, sillä 

(19) Jotta yksityissijoittaja pystyy 
tekemään tietoon perustuvan päätöksen, 
sijoitustuotteiden myyjiä olisi vaadittava 
antamaan avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen liiketoimen toteuttamista. Tätä 
vaatimusta olisi yleensä sovellettava 
riippumatta siitä, missä ja miten liiketoimi 
toteutetaan. Myyjiä ovat sekä jakelijat että 
sijoitustuotteiden kehittäjät itse, jos nämä 
päättävät myydä tuotteen suoraan 
yksityissijoittajille. Tarvittavan 
joustavuuden ja oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi yksityissijoittajien, jotka 
haluavat toteuttaa liiketoimen käyttäen
etäviestintävälinettä, olisi voitava saada 
avaintietoasiakirja liiketoimen 
toteuttamisen jälkeen edellyttäen, että 
avaintietoasiakirja on tuotettu muulla 
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se mahdollistaa esimerkiksi sen, että 
sijoittaja voi vertailla ostamaansa tuotetta 
avaintietoasiakirjassa kuvailtuun 
tuotteeseen. Tämä asetus ei rajoita 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY soveltamista.

pysyvällä välineellä ennen liiketoimen 
päätökseen saattamista. Tämä asetus ei 
rajoita Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY soveltamista.

Or. en

Tarkistus 39
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan varmistaa, että 
yksityissijoittajat luottavat 
sijoitustuotteisiin, olisi asetettava 
vaatimuksia asianmukaisista sisäisistä 
menettelyistä, joilla varmistetaan, että 
yksityissijoittajat saavat sijoitustuotteen 
kehittäjältä perustellun vastauksen 
valituksiinsa.

(21) Jotta voidaan varmistaa, että 
yksityissijoittajat luottavat 
sijoitustuotteisiin, olisi asetettava 
vaatimuksia asianmukaisista sisäisistä 
menettelyistä, joilla varmistetaan, että 
yksityissijoittajat saavat sijoitustuotteen 
kehittäjältä perustellun vastauksen 
valituksiinsa kohtuullisessa ajassa ja 
kirjallisesti. Vastaukset olisi toimitettava 
yksityissijoittajille samalla kielellä, jolla 
valitus on laadittu.

Or. fi

Tarkistus 40
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä riidanratkaisu 
on nopeampaa ja halvempaa kuin 
tuomioistuimessa ja 
tuomioistuinjärjestelmän työtaakka 

(22) Vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä riidanratkaisu 
on nopeampaa ja halvempaa kuin 
tuomioistuimessa ja 
tuomioistuinjärjestelmän työtaakka 
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pienenee. Tämän vuoksi sijoitustuotteiden 
kehittäjien ja sijoitustuotteita myyvien 
henkilöiden velvollisuutena olisi oltava 
näihin menettelyihin osallistuminen, jos 
yksityissijoittajat käynnistävät tällaisen 
menettelyn tässä asetuksessa 
vahvistettujen oikeuksien ja velvoitteiden 
osalta, edellyttäen että sovelletaan tiettyjä 
tehokkaan oikeusturvan periaatteen 
mukaisia suojatoimia. Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen ei varsinkaan 
tulisi rajoittaa tällaisten menettelyjen 
osapuolten oikeuksia nostaa kanne 
tuomioistuimessa.

pienenee. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että tuotteen kehittäjä, 
myyjä ja yksityissijoittaja voivat turvautua 
asianmukaiseen, avoimeen, tehokkaaseen, 
puolueettomaan, nopeaan ja 
oikeudenmukaiseen vaihtoehtoiseen 
riidanratkaisumenettelyyn. Näin 
varmistetaan, että kun yksityissijoittaja 
käynnistää vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn sijoitustuotteen 
kehittäjää ja myyjää vastaan 
avaintietoasiakirjaa ja kohde-etuutena 
olevia sijoitustuotteita koskevan riidan 
vuoksi, sijoitustuotteiden kehittäjien ja 
myyjien olisi oltava mukana kyseisessä 
menettelyssä. Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen ei varsinkaan 
tulisi rajoittaa tällaisten menettelyjen 
osapuolten oikeuksia nostaa kanne 
tuomioistuimessa.

Or. en

Tarkistus 41
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Yksityissijoittajille olisi tiedotettava 
asianmukaisesti vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä, joiden puoleen ne 
voivat kääntyä ja joilla on toimivalta 
käsitellä mahdollisia riitoja keskenään ja 
yksityissijoittajan kanssa.

Or. en

Tarkistus 42
Pier Antonio Panzeri



PE504.158v01-00 16/72 AM\925217FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Jos yksityissijoittajia on useampi, 
ne voisivat turvautua vaihtoehtoisessa 
riidanratkaisussa ryhmäkanteisiin ja 
oikaisumekanismeihin huolehtiakseen 
asianmukaisesta kuluttajansuojasta ja 
taatakseen hyvin toimivat 
vähittäisrahoituspalvelujen markkinat.

Or. en

Tarkistus 43
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jotta sijoitustuotteiden kehittäjille ja 
myyjille annettaisiin riittävästi aikaa 
valmistautua tämän asetuksen vaatimusten 
käytännön soveltamiseen, tämän asetuksen 
vaatimuksia olisi alettava soveltaa vasta 
kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

(30) Jotta sijoitustuotteiden kehittäjille ja 
myyjille annettaisiin riittävästi aikaa 
valmistautua tämän asetuksen vaatimusten 
käytännön soveltamiseen, tämän asetuksen 
vaatimuksia olisi alettava soveltaa vasta 
yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. de

Tarkistus 44
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta 
seuraaviin tuotteisiin:

Poistetaan.
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a) vakuutustuotteet, joilla ei ole 
takaisinostoarvoa tai joiden 
takaisinostoarvo ei ole kokonaan tai 
osittain eikä suoraan tai välillisesti 
alttiina markkinoiden vaihteluille;
b) talletukset, joiden tuottoaste määräytyy 
suhteessa korkoon;
c) direktiivin 2003/71/EY 1 artiklan 
2 kohdan b–g, i ja j alakohdassa 
tarkoitetut arvopaperit;
d) muut arvopaperit, jotka eivät sisällä 
johdannaista;
e) direktiivin 2003/41/EY tai direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan kuuluvat 
ammatilliset lisäeläkejärjestelmät; ja
f) eläketuotteet, joiden osalta 
kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan 
työnantajan rahoitusosuutta ja joissa 
työntekijä ei voi valita eläketuotteen 
tarjoajaa.

Or. de

Tarkistus 45
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) eläketuotteet, joiden osalta kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja joissa työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa.

f) eläketuotteet, joiden rahoitusjärjestelyt 
eivät kuulu direktiivin 2003/41/EY tai 
direktiivin 2009/138/EY soveltamisalaan 
ja joissa tarjotun eläkkeen taso on 
tosiasiassa työnantajan lupaus tai tarjous 
työntekijälle; direktiivin 2003/41/EY tai 
direktiivin 2009/38/EY tai tämän 
asetuksen soveltamisalaan 
kuulumattomissa eläketuotteissa on 
määrättävä vastaavista tietojen antamista 
koskevista vaatimuksista.
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Or. en

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa sovelletaan erilaisia eläkejärjestelyjä, jotka eivät kuulu ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toimintaan eivätkä ole yksityisiä. Eräät näistä järjestelmistä 
jäisivät komission ehdotuksen ulkopuolelle 2 artiklan f kohdan nojalla, joten niihin ei 
sovellettaisi EU:n tasolla tietojen antamista koskevia vaatimuksia. Muut vastaavat 
järjestelmät eivät puolestaan muodostaisi tällaista poikkeusta, koska työnantajalta ei 
edellytetä kansallisessa lainsäädännössä rahoitusosuutta. Euroopan unionissa on vältettävä 
epäyhtenäisyyttä.

Tarkistus 46
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin sijoitustuotteiden kehittäjiin 
sovelletaan myös direktiiviä 2009/138/EY, 
niihin on sovellettava sekä tätä asetusta että 
direktiiviä 2009/138/EY.

Kun tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin sijoitustuotteiden kehittäjiin 
sovelletaan myös direktiiviä 2009/138/EY, 
niihin on sovellettava sekä tätä asetusta että 
direktiiviä 2009/138/EY. Jos direktiivin 
2009/138/EY ja tämän asetuksen 
vaatimukset vastaavat toisiaan, 
vaatimukset katsotaan täytetyiksi, jos 
tämän asetuksen vaatimukset on täytetty.

Or. en

Perustelu

Vältetään päällekkäiset tiedottamisvaatimukset.

Tarkistus 47
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

erääntymispäivänä sijoittajalle takaisin 
maksettava määrä on sijoituksen 
oikeudellisesta muodosta riippumatta 
alttiina viitearvojen vaihteluille tai yhdestä 
tai useammasta sellaisesta omaisuuserästä 
saatavien tuottojen vaihteluille;

Or. de

Tarkistus 48
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) direktiivissä 2002/92/EY tarkoitettuja
asiakkaita;

ii) asiakkaita, jotka eivät ole direktiivin 
2002/92/EY [...] artiklassa määriteltyjä 
ammattimaisia asiakkaita;

Or. en

Tarkistus 49
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

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 
ja liitteessä olevan mallin mukainen 
avaintietoasiakirja jokaisesta tuottamastaan 
sijoitustuotteesta ja julkaistava asiakirjat 
valitsemallaan verkkosivustolla ja 
keskitetysti EKP:n ja toimivaltaisen 
kansallisen valvontaviranomaisen 
luomalla verkkosivustolla ennen kuin 
sijoitustuotetta voidaan myydä 
yksityissijoittajille.
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Or. de

Tarkistus 50
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Avaintietoasiakirjan on oltava 
ajantasainen, vilpitön ja selkeä, eikä se saa 
olla harhaanjohtava.

1. Avaintietoasiakirjan on oltava 
ajantasainen, vilpitön ja selkeä, eikä se saa 
olla harhaanjohtava. Asiakirjan on 
mahdollistettava tuotteiden vertailu ennen 
sijoituspäätöksen tekemistä.

Or. fi

Tarkistus 51
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Avaintietoasiakirjan on oltava 
ajantasainen, vilpitön ja selkeä, eikä se saa 
olla harhaanjohtava.

1. Avaintietoasiakirja. Avaintietoasiakirja 
on ennen sopimuksen tekoa annettavaa 
tietoa. Avaintietoasiakirjan on oltava 
ajantasainen, vilpitön ja selkeä, eikä se saa 
olla harhaanjohtava.

Or. en

Tarkistus 52
Sirpa Pietikäinen

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. Ristiviittaukset 
muihin asiakirjoihin ovat sallittuja. 
Tiedot, joihin viitataan, saavat ainoastaan 
täydentää tietoja, jotka on sisällytetty 
avaintietoasiakirjaan tämän asetuksen 
vaatimusten mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Avaintietoasiakirjan olisi toimittava itsenäisenä asiakirjana ja sen olisi oltava 
hahmotettavissa omana kokonaisuutenaan, mutta jos yksityissijoittajat haluavat lisätietoja, 
niiden olisi oltava helposti löydettävissä.

Tarkistus 53
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

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 ja joka ei saa 
sisältää mitään tuotemainoksia.

Or. de

Tarkistus 54
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Avaintietoasiakirja ei saa sisältää 
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markkinointiaineistoa eikä 
sijoitussuosituksia.

Or. en

Tarkistus 55
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Avaintietoasiakirja on laadittava tiiviinä 
asiakirjana, joka on

3. Avaintietoasiakirja on laadittava 
enintään kahden DIN A4 -kokoisena
tiiviinä asiakirjana, joka on

Or. de

Tarkistus 56
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Avaintietoasiakirja on laadittava tiiviinä 
asiakirjana, joka on

3. Avaintietoasiakirja on laadittava 
kieliasultaan ytimekkäänä ja tiiviinä 
asiakirjana, joka on

Or. en

Tarkistus 57
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Avaintietoasiakirja on laadittava tiiviinä 3. Avaintietoasiakirja on laadittava 
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asiakirjana, joka on enintään kolmen A4-kokoisen sivun
tiiviinä asiakirjana, joka on

Or. en

Tarkistus 58
Thomas Händel

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) teknisten termien käyttöä on vältetty.

Or. de

Tarkistus 59
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Euroopan pankkiviranomainen 
(EPV), Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen (EVLEV) ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
(EAMV) laativat luonnoksia 
sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 
avaintietoasiakirjan pituus ja muoto.
Teknisten sääntelystandardien 
luonnoksissa on otettava huomioon 
erityyppiset sijoitustuotteet. Euroopan 
valvontaviranomaiset toimittavat kyseiset 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].

Or. en
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Perustelu

Kolmelle Euroopan tason valvontaviranomaiselle olisi annettava yhteisesti valtuudet laatia 
yhteisiä teknisiä sääntelystandardeja sen sijaan, että komissiolle annettaisiin valta antaa 
delegoituja säädöksiä. Näin huolehditaan tarvittavasta joustavuudesta ja mahdollistetaan 
alan ja valvontaviranomaisten ripeä reagointi markkinoilla ilmenevään kehitykseen.

Tarkistus 60
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 61
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Avaintietoasiakirja on kirjoitettava sen 
jäsenvaltion virallisella kielellä tai yhdellä 
sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa 
sijoitustuotetta myydään, tai jos se on 
kirjoitettu eri kielellä, se on käännettävä 
yhdelle näistä kielistä.

Or. de
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Tarkistus 62
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. 
Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. 
Kyseiset tiedot on annettava lakisääteisesti, 
jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän 
sijoitustuotteen luonteen ja siihen liittyvät 
sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista 
suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä 
sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.”

”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot tästä sijoitustuotteesta ja tiedon 
välittäjälle maksettavasta palkkiosta. 
Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. 
Kyseiset tiedot on annettava lakisääteisesti, 
jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän 
sijoitustuotteen luonteen ja siihen liittyvät 
sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista 
suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä 
sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.”

Or. de

Tarkistus 63
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. 
Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. 
Kyseiset tiedot on annettava lakisääteisesti, 
jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän 
sijoitustuotteen luonteen ja siihen liittyvät 
sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista 
suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä 
sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.”

”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. 
Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. 
Kyseiset tiedot on annettava lakisääteisesti, 
jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän 
sijoitustuotteen luonteen ja siihen liittyvät 
sijoitusriskit ja -mahdollisuudet sekä 
siihen liittyvät kustannukset. Asiakirjaan 
tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja 
voisi vertailla eri sijoitustuotteita toisiinsa 
paremmin. Tämä asiakirja ei ole 
ostosuositus. Sijoittaja voi joutua 
perehtymään muihin täydentäviin 
asiakirjoihin voidakseen tehdä 
sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.”
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Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että avaintietoasiakirja ei korvaa investointituotteen perusteellista 
analysointia ja että tietoon perustuva päätös saattaa edellyttää myös perehtymistä 
yksityiskohtaisempia tietoja sisältäviin asiakirjoihin.

Tarkistus 64
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. 
Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. 
Kyseiset tiedot on annettava lakisääteisesti, 
jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän 
sijoitustuotteen luonteen ja siihen liittyvät
sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista 
suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä 
sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.”

”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. 
Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. 
Kyseiset tiedot on annettava lakisääteisesti, 
jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän 
sijoitustuotteen luonteen ja siihen
sijoittamiseen liittyvät riskit ja
kustannukset. Asiakirjaan tutustumista 
suositellaan, jotta sijoittaja voi helpommin 
tehdä sijoituspäätöksensä tietoon 
perustuen.”

Or. en

Tarkistus 65
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

iv a) määräys siitä, että sijoitustuotteen 
kehittäjän on tiedotettava avoimesti 
asiakkaalleen vuosittain annettavalla 
asiakirjalla sijoitustuotteen tuotosta; 
asiakirjassa on oltava jälkikäteen 
varmennetut tiedot sijoitustuotteen 
tuotosta edelliseltä vuodelta;
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edellisvuoden tuottoa on lisäksi verrattava 
toiseen sijoitustuotteeseen, jolla on 
samanlainen riskiprofiili; jos asiakkaalla 
on useita saman kehittäjän tuotteita, jotka 
kuuluvat tämän asetuksen 
soveltamisalaan, edellä mainittuja tietojen 
antamista koskevia vaatimuksia ja 
vertailuvaatimuksia on sovellettava koko 
salkkuun; lisäksi on ilmoitettava kaikki 
maksut, jotka vaikuttavat sijoitustuotteen 
tuottoon; 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään huolehtimaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
sijoitustuotteiden tuottoa koskevasta avoimuudesta. Siksi tietyn tuotteen tuottoa ja 
soveltuvissa tapauksissa salkun tuottoa olisi verrattava muihin tuotteisiin, joilla on 
samanlainen riski. Lisäksi olisi ilmoitettava kaikki maksut, jotka vaikuttavat tuottoon.

Tarkistus 66
Thomas Händel

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

Komission teksti Tarkistus

vi a) mahdollisuus sijoitustuotteen 
perumiseen.

Or. de

Tarkistus 67
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua 
taloudellista tappiota?” lyhyt selvitys siitä, 

Poistetaan.
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ovatko pääomanmenetykset mahdollisia, 
mukaan lukien
i) mahdolliset takuut tai pääomasuoja 
sekä niille mahdollisesti asetetut 
rajoitukset;
ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan;

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden varmistamiseksi osio siirretään jäljempään kohtaan tekstiä. 

Tarkistus 68
Thomas Händel

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 jos kuuluu, niin 
minkä;

Or. de

Tarkistus 69
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

d a) osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua 
taloudellista tappiota?” lyhyt selvitys siitä, 
ovatko pääomanmenetykset mahdollisia, 
mukaan lukien
i) mahdolliset takuut tai pääomasuoja 
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sekä niille mahdollisesti asetetut 
rajoitukset;
ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan;

Or. en

Perustelu

Teksti vastaa c alakohdasta johdonmukaisuuden vuoksi poistettua tekstiä. Riskejä koskevien 
tietojen olisi oltava samassa paikassa.

Tarkistus 70
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 71
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?”

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

sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?”

i) sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, 
mukaan lukien tämän profiilin 
yleisindikaattori ja varoitukset, jotka 
liittyvät mahdollisiin erityisriskeihin, joita 
ei välttämättä ole otettu 
kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa
ii) sijoitustuotteen ja sen riskien ja 
vastaavan riskittömän sijoitustuotteen 
oletettavissa olevan tuoton vertaaminen; 

Or. en

Tarkistus 72
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 73
Olle Schmidt

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

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

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

Or. en

Perustelu

Sijoitustuotteeseen liittyvät kustannukset saattavat vaikuttaa tuntuvasti sijoitustuotteen 
tuottoon. Kuluttajien mielestä on usein hankalaa arvioida kustannusten vaikutuksia, kun 
kustannukset ilmaistaan prosenttiosuuksina. Kun sijoituksen kokonaiskustannuksia valaistaan 
rahamääräisellä esimerkillä, vertailtavuus ja avoimuus paranevat ja kuluttaja saa paremman 
käsityksen asiasta. Kokonaiskustannukset olisi ilmaistava rahamääräisinä, jotta sijoituksen 
kokonaiskustannusten vaikutus käy ilmi.

Tarkistus 74
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien kustannusten 
yleisindikaattori rahamääräisenä sekä 
toteamus, että yksityissijoittajan olisi 
pyydettävä sijoitustuotteen myyjältä 
lisätietoja kustannuksista sekä kaikista 
myyjän perimistä lisäkustannuksista, joita 
ei ole ilmoitettu avaintietoasiakirjassa;

Or. en
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Tarkistus 75
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sijoittajan olisi tiedettävä, milloin palkkiot lankeavat maksettaviksi.

Tarkistus 76
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien kustannusten 
yleisindikaattorit sekä yksityissijoittajan 
maksettavaksi tulevat verot ja mahdolliset 
palkkiot;

Or. fi
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Tarkistus 77
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

f a) osiossa ”Onko sijoittajan maksettava 
veroja?” tarvittaessa ilmoitus 
sijoitustuotteeseen sovellettavasta 
verotusjärjestelystä; 

Or. en

Perustelu

yksityissijoittajien olisi oltava perillä sovellettavasta verotusjärjestelystä, koska verot 
vaikuttavat sijoittajan sijoituksestaan saamaan tuottoon.

Tarkistus 78
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

f b) osiossa ”Mitä ehtoja tämän tuotteen 
ostamiseen liittyy?” kaikki sijoitustuotteen 
ostamista koskevat ehdot tai rajoitukset, 
mukaan lukien mahdollinen edellytetty 
vähimmäisalkusijoitus ja/tai myöhempi 
vähimmäissijoitus;

Or. en

Perustelu

Yksityissijoittajille olisi ilmoitettava asianmukaisesti kaikista sijoitustuotteen ostamiseen 
liittyvistä ehdoista, mukaan lukien edellytetty vähimmäissijoitus (alkuvaiheessa ja 
myöhemmässä vaiheessa). 

Tarkistus 79
Thomas Händel
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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;

Or. de

Tarkistus 80
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 81
Cristian Silviu Buşoi

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 

g) osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on 
saatu aiemmin?” sijoitustuotteen aiemmat 
tuotot, jos tällä on merkitystä tuotteen 
luonnetta ja tuloshistorian pituutta 
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ajatellen; ajatellen, mukaan lukien selvä varoitus 
siitä, että aiempi tuotto ei anna takeita 
tulevasta tuotosta; jos sijoitustuotteella on 
vertailukohde, sen tuotto on julkaistava 
tavalla, joka mahdollistaa sijoitustuotteen 
tuoton ja vertailukohteen tuoton 
vertailun;

Or. en

Perustelu

Sijoittajia on varoitettava siitä, että aiempi tuotto ei anna takeita tulevasta tuotosta, jotta 
päätöstä ei tehdä pelkästään aiemman tuoton perusteella. Jos tuotteella on vertailukohde, 
tuotteen tuottoa ja vertailukohteen tuottoa olisi voitava vertailla, jotta sijoittaja saa 
paremman käsityksen kyseisen tuotteen tuotosta.

Tarkistus 82
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 83
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

etuuksia saadaan eläköitymisen jälkeen?” 
tulevaisuudessa mahdollisesti saatavia 
maksuja koskevat ennusteet. 
Eläketuotteiden kohdalla 
yksityissijoittajille on lisäksi kerrottava 
yksiselitteisesti, selkeästi ja 
ymmärrettävästi mahdolliset varojen 
nostoon liittyvät rajoitukset.

Or. fi

Tarkistus 84
Thomas Händel

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 85
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 86
Thomas Händel
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 87
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 88
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 89
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin. Komissio ehdottaa 
lisäksi liikennevalojärjestelmää, joka 
auttaa luokittelemaan sijoitustuotteet 
erittäin riskialttiisiin, riskialttiisiin ja 
vähemmän riskialttiisiin.

Or. de

Tarkistus 90
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat, muiden sellaisten 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen, joita 
tuotteen kehittäjä voi sisällyttää 
avaintietoasiakirjaan, esitystapa ja 
yksityiskohdat sekä 4 kohdassa tarkoitetun 
yhteisen mallin ja yhteisen tunnuksen 
yksityiskohdat. Edellä 2 kohdan 
e alakohdan i alakohdassa tarkoitetussa 
riskien ja hyötyjen yleisindikaattorissa on 
otettava huomioon kustannusten vaikutus 
ajan mittaan sekä mahdollinen tuleva 
tuotto. Yleisindikaattori on laadittava 
siten, että sijoittajan ottamat riskit ovat 
selviä ja niitä voidaan vertailla eri 
tuotteiden kesken. Indikaattorissa on 
tehtävä selväksi, että suurempien hyötyjen 
mahdollisuus kytkeytyy suurempien 
riskien ottamiseen. Edellä 2 kohdan 
e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu 
vertailu on toteutettava siten, että 
sijoittajaa autetaan ymmärtämään, 
kuinka suurempien riskien ottaminen 
vaikuttaa sijoitustuotteesta saataviin 



PE504.158v01-00 40/72 AM\925217FI.doc

FI

hyötyihin ja riskittömän vaihtoehdon 
vertailu on toteutettava siten, että se on 
yksityissijoittajien hahmotettavissa eikä 
johda heitä harhaan. Edellä 2 kohdan 
f alakohdassa tarkoitetussa kustannusten 
yleisindikaattorissa on kuvattava 
rahamääräisesti kustannusten 
vaikutuksia siihen, mitä sijoittaja saa 
mahdollisesti takaisin sijoituksestaan ajan 
mittaan. Yleisindikaattorissa on oltava 
lukuja, joita yksityissijoittajat voivat
käyttää tuotteiden vertailuun. Komissio 
ottaa huomioon kustannuksia koskevat 
tiedot, joita investointituotteen myyjä on 
[rahoitusmarkkinadirektiivin] ja 
[vakuutusedustusdirektiivin] mukaisesti 
antanut yksityissijoittajille, 
varmistaakseen, että 
avaintietoasiakirjassa olevat kustannuksia 
koskevat tiedot ovat sekä yhteneväisiä 
muiden annettujen tietojen kanssa että 
kattavia ja että ne osoittavat 
yksityissijoittajalle selvästi, millaisia 
kokonaisvaikutuksia kustannukset voivat 
aiheuttaa. Komissio ottaa huomioon 
sijoitustuotteiden väliset erot ja 
yksityissijoittajien valmiudet sekä 
sijoitustuotteiden muut ominaisuudet, 
joiden perusteella yksityissijoittajat voivat 
tehdä valinnan erilaisten kohde-etuutena 
olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 
liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan 
tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin.

Or. en

Tarkistus 91
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta



AM\925217FI.doc 41/72 PE504.158v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa olevat delegoituja säädöksiä koskevat säännökset voivat 
aiheuttaa vaikeuksia, koska ne eivät välttämättä ole yhdenmukaisia eräiden jäsenvaltioiden 
perustuslain kanssa. Komissiolle olisi annettava valtuudet antaa delegoituja säädöksiä 
"muusta puolueettomasta tiedosta". Kolmen Euroopan tason valvontaviranomaisen olisi 
laadittava yhteisiä teknisiä sääntelystandardeja sen sijaan, että komissiolle annettaisiin valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Näin mahdollistetaan alan ja valvontaviranomaisten ripeä 
reagointi markkinoilla ilmenevään kehitykseen.

Tarkistus 92
Olle Schmidt

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

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 93
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 94
Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Yksityissijoittaja, joka on 
sijoituspäätöstä tehdessään tukeutunut 
avaintietoasiakirjaan, joka ei täytä 6, 7 ja 
8 artiklan mukaisia vaatimuksia, voi vaatia 
sijoitustuotteen kehittäjää korvaamaan 
taloudellisen tappion, joka on aiheutunut 
sijoitustuotteen kehittäjän 
kyvyttömyydestä noudattaa kyseisiä 
vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Sanamuotojen muutoksella pyritään selventämään asiaa. Tappion on kytkeydyttävä suoraan 
siihen, että 6, 7 ja 8 artiklan mukaisia vaatimuksia ei ole noudatettu.

Tarkistus 95
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Vastaa yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 2009/65/EY mukaisia avaintietoasiakirjaa 
koskevia normeja. Todistustaakan olisi vastattava yhteissijoitusyrityksiä koskevan neljännen 
direktiivin 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua todistustaakkaa. Erityisen todistustaakan 
soveltamista olisi analysoitava perusteellisesti ottaen huomioon myös kustannusten 
mahdolliset vaikutukset yksityissijoittajaan.

Tarkistus 96
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 97
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 98
Toine Manders

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, 
yksityissijoittajan on osoitettava, että 
avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 99
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisen siviilioikeudellisen vastuun 
mekanismin käyttöönotto, joka perustuu 
sijoittajalle annettaviin tietoihin, mukaan 
lukien niiden käännökset, kun tiedot ovat 
harhaanjohtavia, epätarkkoja tai 
ristiriidassa kyseisen sijoitustuotteen 



PE504.158v01-00 46/72 AM\925217FI.doc

FI

ominaisuuksien kanssa. Sijoittajalle 
annettavissa keskeisissä tiedoissa on 
oltava tätä koskeva selvä varoitus.

Or. en

Tarkistus 100
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 101
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 102
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. de

Tarkistus 103
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Tiedot olisi annetta yksityissijoittajille riippumatta siitä, mitä viestintäkeinoa liiketoimen 
toteuttamiseen on käytetty. Liiketoimen jälkeen avaintietoasiakirjasta ei ole enää hyötyä, 
koska valinta on jo tehty.

Tarkistus 104
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, ja kun yksityissijoittaja käyttää 
liiketoimen toteuttamiseen 
etäviestintävälinettä, sijoitustuotteen 
myyjä voi toimittaa avaintietoasiakirjan 
yksityissijoittajalle viipymättä liiketoimen 
toteuttamisen jälkeen, kun:
i) yksityissijoittaja on pyytänyt 
avaintietoasiakirjaa kirjallisena, ja
ii) avaintietoasiakirja on toimitettu 
yksityissijoittajalle 13 kohdan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetulla muulla 
pysyvällä välineellä ennen liiketoimen 
toteuttamista.

Or. en

Perustelu

On varmistettava riittävä joustavuus, joka auttaa toteuttamaan liiketoimen yksityissijoittajan 
valitsemana ajankohtana. Viestintään käytetty väline ei saisi johtaa siihen, että otollinen 
sijoitusajankohta menee sivu suun. Jos yksityissijoittaja haluaa avaintietoasiakirjan 
kirjallisena, tämä ei saisi estää häntä toteuttamasta liiketointa kunhan avaintietoasiakirja on 
toimitettu hänelle muulla sähköisellä välineellä ennen liiketoimen toteuttamista. 
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Tarkistus 105
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään edellytykset, 
jotka täyttämällä noudatetaan 1 kohdan 
mukaista vaatimusta avaintietoasiakirjan 
toimittamisesta hyvissä ajoin.

Or. en

Perustelu

Tekstin rakenteen muuttaminen on seurausta 2 kohdan sekä tämän kohdan b alakohdan 
poistamisesta.

Tarkistus 106
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 107
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) menetelmä ja määräaika 
avaintietoasiakirjan toimittamiselle 
2 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poisto on seurausta 2 kohdan poistamisesta.

Tarkistus 108
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) menetelmä ja määräaika 
avaintietoasiakirjan toimittamiselle 
2 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tekstin rakenteen muuttaminen on seurausta 2 kohdan sekä tämän kohdan b alakohdan 
poistamisesta.

Tarkistus 109
Olle Schmidt
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 110
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille veloituksetta.

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

Or. en

Tarkistus 111
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 112
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 113
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos avaintietoasiakirja toimitetaan 
käyttäen muuta pysyvää välinettä kuin 
paperia tai verkkosivuston välityksellä, 
yksityissijoittajille on kuitenkin 
toimitettava pyynnöstä veloituksetta 
paperiversio.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 114
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta



AM\925217FI.doc 53/72 PE504.158v01-00

FI

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 myyjän on 
otettava käyttöön asianmukaiset menettelyt 
ja järjestelyt, joilla varmistetaan, että 
yksityissijoittajat, jotka ovat tehneet 
avaintietoasiakirjaan ja kohde-etuutena 
oleviin sijoitustuotteisiin liittyvän 
valituksen, saavat perustellun vastauksen 
ajoissa ja asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 115
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 116
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Sijoitustuotteen kehittäjän ja/tai 
sijoitustuotteita myyvän henkilön on 
ilmoitettava yksityissijoittajille 
vaihtoehtoisista 
riidanratkaisumenettelyistä, jotka ovat 
näiden käytettävissä kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin .../2013 [pyydetään 
lisäämään numero] mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yksityissijoittajille olisi ilmoitettava heidän käytettävissään olevista 
muutoksenhakumekanismeista, jotta he voisivat halutessaan käyttää niitä.

Tarkistus 117
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tässä ehdotuksessa ei pitäisi säätää erikseen vaihtoehtoisesta riidanratkaisumenettelystä. Jos 
vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä koskeva kohta jätetään tähän ehdotukseen, olisi 
suotavaa viitata vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevaan direktiiviin (COM(2011)0793). 
Muutoin olisi vähintään huolehdittava siitä, että ehdotuksessa oleva vaihtoehtoinen 
riidanratkaisumenettely on yhdenmukainen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevasta 
direktiivistä käytävien neuvottelujen tuloksen kanssa.

Tarkistus 118
Pier Antonio Panzeri
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Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Yhteiset vaihtoehtoiset 

riidanratkaisumenettelyt
Jäsenvaltiot voivat säilyttää tai ottaa 
käyttöön vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenettelyjä, joissa 
käsitellään yhteisesti sijoitustuotteen 
kehittäjän ja sijoitustuotetta myyvän 
henkilön sekä useiden yksityissijoittajien 
välisiä identtisiä tai samantapaisia riitoja.
Yksittäisiin ja yhteisiin kanteisiin ja 
muutoksenhakuihin sovellettavat 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
järjestelmät ovat toisiaan täydentäviä 
eivätkä ne sulje pois toisiaan.

Or. en

Tarkistus 119
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
15 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 b artikla
Vaihtoehtoisia riitojenratkaisumenettelyjä 

koskevat tiedot
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoitustuotteen kehittäjä tai 
sijoitustuotteen myyjä ilmoittaa 
yksityissijoittajille vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä, jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään niiden 
valituksia sekä niiden ja 
yksityissijoittajien välisiä riitoja. Niiden 
on myös täsmennettävä, sitoutuvatko ne 
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tai onko niiden sitouduttava käyttämään 
näitä elimiä riita-asioiden ratkaisuun 
yksityissijoittajien kanssa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
esitettävä selkeästi, ymmärrettävästi ja 
helposti saatavilla olevalla tavalla 
elinkeinonharjoittajien verkkosivustolla, 
jos sellainen on, ja tarvittaessa 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisen myynti- tai palvelusopimuksen 
yleisissä ehdoissa.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tapauksissa, joissa yksityissijoittajan ja 
sijoitustuotteen kehittäjän tai myyjän 
välistä riitaa ei voida ratkaista muutoin 
kuin valituksella, jonka yksityissijoittaja 
esittää suoraan sijoitustuotteen 
kehittäjälle tai myyjälle, sijoitustuotteen 
kehittäjä tai myyjä toimittaa 
yksityissijoittajalle 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot ilmoittaen samalla, aikooko hän 
turvautua vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisuelimiin riidan 
ratkaisemiseksi. Nämä tiedot on 
toimitettava kirjallisina tai muulla 
pysyvällä välineellä.

Or. en

Tarkistus 120
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

vuoksi, sijoitustuotteen kehittäjän tai 
sijoitustuotteita myyvän henkilön on 
osallistuttava kyseiseen menettelyyn, 
edellyttäen että se täyttää seuraavat 
vaatimukset:

Or. en

Tarkistus 121
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jos yksityissijoittaja käynnistää 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyn 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
sijoitustuotteiden kehittäjää tai 
sijoitustuotteita myyvää henkilöä vastaan 
avaintietoasiakirjaa ja kohde-etuutena 
olevia sijoitustuotteita koskevan riidan 
vuoksi, sijoitustuotteen kehittäjän tai 
sijoitustuotteita myyvän henkilön on 
osallistuttava kyseiseen menettelyyn, 
edellyttäen että se täyttää seuraavat 
vaatimukset:

Or. en

Tarkistus 122
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yksityissijoittaja käynnistää 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyn 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
sijoitustuotteiden kehittäjää tai 

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

sijoitustuotteita myyvää henkilöä vastaan 
tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja 
oikeuksia ja velvoitteita koskevan riidan 
vuoksi, sijoitustuotteen kehittäjä tai 
sijoitustuotteita myyvä henkilö voi 
osallistua tai hänen on osallistuttava 
kyseiseen menettelyyn vaihtoehtoista 
riidanratkaisumenettelyä koskevan 
direktiivin […] sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 123
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menettely ei johda sitoviin päätöksiin; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 124
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menettely ei johda sitoviin päätöksiin; a) menettely johtaa päätöksiin, jotka 
saattavat olla sitovia sijoitustuotteiden 
kehittäjän ja sijoitustuotteita myyvän 
henkilön kannalta;

Or. en

Tarkistus 125
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 126
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaateen vanhentumisaika keskeytyy 
menettelyn keston ajaksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 127
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä vaatimuksella ei ole mitään yhteyttä oikeuteen aloittaa johdanto-osan 22 kappaleessa 
tarkoitetut oikeusmenettelyt. Tarpeettomilla vaatimuksilla ainoastaan vaikeutetaan 
sijoitustuotteiden kehittäjien tai kyseisiä tuotteita myyvien henkilöiden mahdollisuuksia 
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osallistua yksityissijoittajien käynnistämiin vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin. Tästä 
syystä vaatimus on poistettava.

Tarkistus 128
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 129
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) menettely on veloitukseton tai siitä 
maksetaan nimellinen korvaus;

Or. en

Tarkistus 130
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osapuolilla on pääsy menettelyyn 
muutenkin kuin sähköisin keinoin;

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tällä vaatimuksella ei ole mitään yhteyttä oikeuteen aloittaa johdanto-osan 22 kappaleessa 
tarkoitetut oikeusmenettelyt. Tarpeettomilla vaatimuksilla ainoastaan vaikeutetaan 
sijoitustuotteiden kehittäjien tai kyseisiä tuotteita myyvien henkilöiden mahdollisuuksia 
osallistua yksityissijoittajien käynnistämiin vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin. Tästä 
syystä vaatimus on poistettava.

Tarkistus 131
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osapuolilla on pääsy menettelyyn 
muutenkin kuin sähköisin keinoin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 132
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osapuolilla on pääsy menettelyyn 
muutenkin kuin sähköisin keinoin;

e) osapuolilla on pääsy menettelyyn myös 
sähköisin keinoin;

Or. en

Tarkistus 133
Pier Antonio Panzeri

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

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 134
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä vaatimuksella ei ole mitään yhteyttä oikeuteen aloittaa johdanto-osan 22 kappaleessa 
tarkoitetut oikeusmenettelyt. Tarpeettomilla vaatimuksilla ainoastaan vaikeutetaan 
sijoitustuotteiden kehittäjien tai kyseisiä tuotteita myyvien henkilöiden mahdollisuuksia 
osallistua yksityissijoittajien käynnistämiin vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin. Tästä 
syystä vaatimus on poistettava.

Tarkistus 135
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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niin edellyttää.

Or. en

Tarkistus 136
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuotteen kehittäjä, myyjä ja 
yksityissijoittaja voivat turvautua 
asianmukaiseen, avoimeen, tehokkaaseen, 
puolueettomaan, nopeaan ja 
oikeudenmukaiseen vaihtoehtoiseen 
riidanratkaisumenettelyyn. 
Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, 
että kaikki sijoitustuotteiden kehittäjät ja 
myyjät osallistuvat menettelyihin riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuinlaitoksen 
ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 137
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet 
voivat asettaa ennalta määrätyn 
rahamääräisen kynnysarvon 
rajoittaakseen pääsyä vaihtoehtoiseen 
riidanratkaisumenettelyyn, kynnysarvoja 
ei aseteta tasolle, joka haittaisi 
merkittävästi kuluttajien mahdollisuuksia 
saada valituksensa vaihtoehtoisten 
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riidanratkaisuelinten käsiteltäväksi. 

Or. en

Tarkistus 138
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on helpotettava 
yksityissijoittajien pääsyä vaihtoehtoiseen 
riidanratkaisumenettelyyn ja 
varmistettava, että niiden alueelle 
sijoittautuneita sijoitustuotteiden 
kehittäjiä ja myyjiä koskevat riidat 
voidaan saattaa vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.

Or. en

Tarkistus 139
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 140
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 141
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) säännösten rikkomisesta vastuussa 
olevan henkilön yhteistyöhalukkuus;

d) säännösten rikkomisesta vastuussa 
olevan oikeushenkilön
yhteistyöhalukkuus;

Or. en

Tarkistus 142
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) vastuussa olevan henkilön aikaisemmin 
mahdollisesti tekemät säännösten 
rikkomiset.

e) vastuussa olevan oikeushenkilön 
aikaisemmin mahdollisesti tekemät 
säännösten rikkomiset.

Or. en

Tarkistus 143
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 144
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kolmen Euroopan tason valvontaviranomaisen olisi laadittava yhteisiä teknisiä 
sääntelystandardeja sen sijaan, että komissiolle annettaisiin valta antaa delegoituja 
säädöksiä. Näin huolehditaan joustavuudesta ja mahdollistetaan alan ja 
valvontaviranomaisten ripeä reagointi markkinoilla ilmenevään kehitykseen.
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Tarkistus 145
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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 säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 
aiemmin hyväksyttyjen teknisten 
standardien voimassaoloon.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 146
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Heti kun komissio on hyväksynyt 
tekniset standardit, se antaa ne tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 147
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 148
Olle Schmidt

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 149
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 150
Olle Schmidt

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 

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 
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tai katsoa sitä vastaavaksi. 
Uudelleentarkastelussa on myös käsiteltävä 
mahdollisuutta tämän asetuksen 
soveltamisalan laajentamisesta muihin 
rahoitustuotteisiin.

tai katsoa sitä vastaavaksi. 
Uudelleentarkastelussa on myös käsiteltävä 
mahdollisuutta tämän asetuksen 
soveltamisalan laajentamisesta muihin 
rahoitustuotteisiin mukaan lukien 
direktiivissä 2003/71/EY tarkoitettuihin 
tuotteisiin ja kaikkiin muihin sijoitus- ja 
säästötuotteisiin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 151
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Sitä sovelletaan [yhden vuoden kuluttua 
sen voimaantulosta].

Or. de


