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LÜHISELGITUS

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

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

Tarbijakaitse seisukohalt tuleks kõigepealt märkida, et paljude inimeste jaoks on 
investeerimistooted väga keerulised ja seetõttu tuleb tarbijaid kaitsta. Üldiselt on inimesed 
selle toimingu tagajärgedest teadlikud ning lasevad end informeerida ja nõustada. 

Tarbija võimalust võtta arvesse oma olukorra eripära enda ja investeerimisfondi vahelise 
individuaallepingu abil, ka erapooletut nõuandjat appi võttes, ei tohiks Euroopa Liidu tasandil 
toimuva liigse reguleerimisega piirata, sest piiriülene mõju on väike.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vahendajad peaksid olema kohustatud esitama teavet nt tegelike kulude, nende tasu ja 
investeerimistoote suhtes kohaldatava maksustamiskorra kohta. Kogu vajalik teave teatavasse 
tootesse investeerimise kohta teadliku otsuse tegemiseks peaks olema kättesaadav ühest 
dokumendist. Tarbijat ei tuleks kohustada vaatama lisaks põhiteabedokumendile läbi veel 
ühte dokumenti, et saada teavet, mis tuleb avaldada finantsinstrumentide turge käsitleva 
direktiivi või kindlustusvahenduse direktiivi kohaselt. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

 Käesoleva määruse kohaldamisala ei tohiks piirduda kombineeritud investeeringutega ega 
(osaliselt) teadmata tootlusega investeeringutega. Põhiteabedokument peaks olema 
tarbijatele kättesaadav eranditult kõikide säästu- ja investeerimistoodete kohta. See on 
oluline eeldus, mis võimaldab tarbijatel omandada harjumuse alati põhiteabedokumendiga 
tutvuda, olenemata sellest, millist säästu- või investeerimistoodet neile pakutakse. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Kohaldamisalasse peaksid kuuluma tähtajalised hoiused, hoiusesertifikaadid ja võlakirjad. 
Kuna õigusakti eesmärk on aidata tarbijatel võrrelda eri säästu- või 
investeerimisvõimalustega seotud riske ja eeliseid, peaks põhiteabedokument olema 
kättesaadav nende kõigi kohta. Näiteks juhul, kui tarbijatele pakutakse pangahoiuse 
alternatiivina mõnda struktureeritud toodet, oleks struktureeritud toote kohta 
põhiteabedokument olemas, aga seda oleks pangahoiusega raske võrrelda, sest selle puhul ei 
oleks põhiteabedokument nõutav.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) muud väärtpaberid, mis ei sisalda 
tuletisinstrumenti

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna õigusakti eesmärk on aidata tarbijatel võrrelda eri säästu- või 
investeerimisvõimalustega seotud riske ja eeliseid, peaks põhiteabedokument olema 
kättesaadav nende kõigi kohta. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

On oluline saada kergesti aru tööandjapensioniga seotud riskidest ja sellest saadavast 
tõenäolisest tulust. Lisaks peavad tarbijad teadma, millised finantsriskid nad on juba võtnud, 
et oma hoiuseid ja investeeringuid mitmekesistada. Seetõttu on vaja teavet 
tööandjapensionide kohta, et riske piisavalt hajutada ja täpselt hinnata, kuidas tarbijad 
saavad tegelikult kompenseerida oma sissetuleku vähenemist pensionile jäädes.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) investeerimistoode − igasugune 
jaeinvestoritele müüdav investeering või 
säästutoode, olenemata selle õiguslikust 
vormist;

Or. en

Selgitus

Nagu on märgitud artikli 2 punktides a–d, ei tohiks määruse kohaldamisala piirduda 
kombineeritud investeeringutega, mille puhul investorit mõjutab selliste varade väärtuse 
kõikumine, mida ta ise otse osta ei saa. 

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Investeerimistoote müüja mõiste ei ole direktiivi ettepanekus määratletud. Müümine on liiga 
kitsas mõiste, kuna mõni vahendaja ei müü investeerimistoodet, vaid loob kontakti tarbija ja 
investeerimistoote koostaja vahel. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Investeerimistoote koostaja koostab 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega 
põhiteabedokumendi iga koostatava 
investeerimistoote kohta ning avaldab 
kõnealuse dokumendi koos prospektiga, 
juhul kui see avaldatakse, vähemalt oma 
veebisaidil enne, kui vastavat 
investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 
müüa. Kui see on asjakohane, täiendab 
põhiteabedokumenti turustaja.

Or. en

Selgitus

Arvamuse koostaja on seisukohal, et igal pool, kus prospekt avaldatakse ja see on 
jaeinvestoritele kättesaadav, peaks olema kättesaadav ka põhiteabedokument või vähemalt 
toote koostaja osa põhiteabedokumendist. Oleks soovitav, et kõik põhiteabedokumendid 
oleksid järelevalveasutuse ametlikul veebisaidil kergesti kättesaadavad.

Arvamuse koostaja pooldab toote koostaja üldist kohustust koostada põhiteabedokument. 
Toote koostaja poolt antavat teavet peab siiski täiendama turustaja lisatav teave.
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Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Põhiteabedokument ei sisalda 
mingisugust reklaami ega 
investeerimissoovitusi ja see on 
turundusmaterjalidest selgesti eristatav 
eraldiseisev dokument.

Or. en

Selgitus

Põhiteabedokument ei tohiks sisaldada mingisugust reklaami ega investeerimissoovitusi, kuid 
seda ei ole määruse ettepanekus selgelt välja toodud. Kuna ei ole kindel, et kõik 
põhiteabedokumendid peab enne levitamist kinnitama pädev asutus, peab see säte olema 
võimalikult täpne.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Põhiteabedokument koostatakse selle 
liikmesriigi ametlikes keeltes või 
liikmesriigi selles osas kasutatavas
ametlikus keeles, kus investeerimistoodet
turustatakse, või mõnes muus keeles, 
mida kõnealuse liikmesriigi pädevad 
asutused aktsepteerivad, eeldusel et seda 
kasutatakse liikmesriigi selles osas, kus 
investeerimistoodet turustatakse; mõnes 
muus keeles koostatud dokument tõlgitakse 
ühte osutatud keeltest.

Or. en

Selgitus

Arvamuse koostaja peab oluliseks, et põhiteabedokument oleks vahendaja sihtrühmale 
arusaadav. Seetõttu on artikli 7 kavandatud sõnastus problemaatiline: selline sõnastus 
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võimaldaks pakkuda põhiteabedokumenti jaeinvestorile keeles, millest ta (hästi) aru ei saa. 

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kulude küsimus on investeerimistoote valimisel oluline kriteerium. Kuna põhiteabedokumendi 
pealkirja all oleval seletuskirjal on tarbija jaoks oluline teavitav mõju, tuleks selles mainida 
ka kulusid. 

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) kui investeerimistoode pakub 
kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 
üksikasjad;

iv) tootluse prognoosid, kui need on toote 
olemust silmas pidades asjakohased; kui 
tootluse prognoosid avaldatakse, tuleks 
põhiteabedokumendis ära näidata halvim 
võimalik prognoos; teised avaldatavad 
prognoosid peavad olema tõenäolised;

Or. en

Selgitus

Struktureeritud tooted on sageli kavandatud nii, et nad pakuvad võimalust saada suurt tulu, 
aga see on ebarealistlik. Kui kolm prognoosi avaldatakse ilma nende teostumise 
tõenäosuseta, jääb tarbijale mulje, et kõik prognoosid on võrdselt tõenäolised. Lisaks 
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kasutaks selline esitusviis ära hästi tuntud inimlikku kalduvust ülehinnata soodsa ja meeldiva 
tulemuse võimalust. Seetõttu tuleks tootluse prognoose avaldades arvestada ka nende 
tõenäosust.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Investeeringute tagamise või tagatisskeeme võib olla erinevaid: investori tagatisskeem kaitseb 
tarbijat selle eest, et investeerimisühing finantsinstrumendi kaotab, aga mitte rahaliste 
kaotuste eest, mis võivad tuleneda alusvarade väärtuse kõikumisest või nende alusvarade 
emitentide maksejõuetusest. Määrus peaks olema täpsem, et vältida selle sätte 
väärkasutamist.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad;

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 
kulud?” esitatakse kõik kõnealusesse 
tootesse investeerimisega seotud otsesed ja
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad;

Or. en

Selgitus

Kulud tuleb avaldada, olgu nad otsesed (nagu liitumistasu või iga-aastane haldustasu) või 
kaudsed (nagu struktureeritud toote mõne koostisosa maksumus). Eurofondide poolt praegu 
kasutatav kogukulude suhtarv ei hõlma kõiki eurofondide kantavaid kulusid. 
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Investeerimistoote koostaja poolt märgitavad kulud tuleks esitada suurimate võimalike 
kuludena ja tegelikult makstavad kulud tuleks täpsustada selles põhiteabedokumendi osas, 
mida täiendab turustaja. Tarbijaid tuleb teavitada struktureeritud toote struktureeritud osa 
(mis sisaldab tuletisinstrumente) tegelikust väärtusest. 

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) jaotises pealkirjaga „Kuidas on tootel 
varem läinud?” esitatakse ülevaade 
investeerimistoote varasemast tootlusest, 
kui see on toote olemust ja turuloleku 
pikkust arvestades asjakohane. Varasemat 
tootlust ei avaldata ilma nõuetekohase 
hoiatuseta, et varasem tootlus ei ole 
edaspidise tootluse kindel näitaja. Kui 
investeerimisstrateegias osutatakse 
võrdlusalusele, avaldatakse võrdlusaluse 
tootlus koos investeerimistoote tootlusega;

Or. en

Selgitus

Varasem tootlus võib olla eksitav. Toode, mille tootlus „mulli” ajal on olnud suur, võib 
tekitada valearusaamu. Varasemat tootlust võib avaldada üksnes nõuetekohase ja tõhusa 
hoiatusega, et varasem tootlus ei näita investeeringu edaspidist tootlust. Investeerimistoote 
koostajad ei või vabalt otsustada, millist ajavahemikku nad varasema tootluse avaldamisel 
arvesse võtavad, sest vastasel juhul valiksid nad enda jaoks soodsaima ajavahemiku ja ühtsus 
puuduks. See tuleks kindlaks määrata delegeeritud õigusaktides.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui see on asjakohane, esitab 
vahendaja järgmise teabe: 
(a) investeerimistootega seotud kulud, kui 
tema on vahendaja;
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(b) investeerimistoote koostaja või 
kolmanda poole poolt tehinguga seoses 
makstav vahendustasu, retrosessioon või 
muud hüved vastavalt direktiividele 
2004/39/EÜ ja 2002/39/EÜ;
(c) maksustamiskord, mida kohaldatakse 
investeerimistoote suhtes selles 
liikmesriigis, kus ta kõnealust 
investeerimistoodet aktiivselt turustab või 
selle kohta nõu annab.

Or. en

Selgitus

Nagu artiklis 5 öeldud, ei peaks põhiteabedokumendi koostamise eest vastutama üksnes 
investeerimistoote koostaja, vaid selles peaks olema oma osa ka turustajal, kes koostaja osa 
täiendab.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eurofondide investoritele esitatavat põhiteavet käsitleva komisjoni määruse ettevalmistamisel 
tehti enne põhiteabedokumendi lõpliku vormistuse otsustamist laiaulatuslik uuring tegelike 
tarbijatega. Samamoodi võiks toimida kõnealust põhiteabedokumenti koostades. Kavandatava 
põhiteabedokumendi tegelikku mõju tarbijatele tuleks uurida, sest see on dokumendi 
toimivuse seisukohalt äärmiselt oluline, eriti mis puudutab vormistust ja riskidest teavitamist.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõudes võetakse arvesse 
investeerimistoodete eri liike. Euroopa 
järelevalveasutused korraldavad 
nõuetekohased tarbijauuringud, et 
määrata kindlaks jaeinvestorite jaoks 
sobivaimad meetodid ja arvutusviisid, 
millele on osutatud punktides a ja b. 
Euroopa järelevalveasutused esitavad 
kõnealused regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile [kuupäev].

Or. en

Selgitus

Eurofondide investoritele esitatavat põhiteavet käsitleva komisjoni määruse ettevalmistamisel 
tehti enne põhiteabedokumendi lõpliku vormistuse otsustamist laiaulatuslik uuring tegelike 
tarbijatega. Samamoodi võiks toimida kõnealust põhiteabedokumenti koostades. Kavandatava 
põhiteabedokumendi tegelikku mõju tarbijatele tuleks uurida, sest see on dokumendi 
toimivuse seisukohalt äärmiselt oluline, eriti mis puudutab vormistust ja riskidest teavitamist.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui jaeinvestor tõendab kahju ja seda, 
et põhiteabedokumendis sisalduv teave oli 
vale või eksitav, peab investeerimistoote 
koostaja tõendama, et põhiteabedokument 
on koostatud käesoleva määruse artiklite 6, 
7 ja 8 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Tarbija ei suuda tavaliselt tõendada, et kahju tulenes tõesti nõuetele mittevastavast 
põhiteabedokumendist. Kui tarbija investeerimisotsus tehakse põhiteabedokumendi põhjal ja 
kui selles esitatud teave on vale või eksitav, peaks tõendamise kohustus olema vale või 
eksitava teabe avaldajal. See tähendab, et teabe avaldaja ei ole kohustatud kahju hüvitama, 
kui ta suudab tõendada, et kahju ei tulenenud põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
kasutamisest.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 
investeerimistoodet, esitab neile aegsasti 
enne investeerimistootega seotud tehingu 
sõlmimist põhiteabedokumendi. Kui 
investeeringut kliendile soovitatakse või 
selle kohta nõu antakse, tuleb 
põhiteabedokument esitada kliendile 
viivitamata.

Or. en

Selgitus

Kui mõelda, millal vahendaja peab põhiteabedokumendi esitama, siis artikli 12 lõikes 1 ei 
kajastunud see, et nõustamine või lihtsalt soovitamine toimub sageli muul ajal kui tehing. Nõu 
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anda ja soovitusi teha ei tohiks ilma põhiteabedokumendile viitamata ja seda esitamata. On 
hästi teada, et investeerimisotsus tehakse esimestel hetkedel pärast soovituse tegemist. See on 
üks esimesi asju, mida kõigile müüjatele õpetatakse. Kui põhiteabedokumenti ei esitata 
soovitusega samal ajal, ei ole see enam pooltki nii tõhus.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Arvamuse koostaja on mures kavandatava erandi pärast, mille puhul põhiteabedokumenti ei 
tuleks esitada enne tehingu sõlmimist, kui tehing toimub sidevahendite abil. See erand tekitaks 
põhiteabedokumendi määrusesse suure lünga. Kui lähtume seisukohast, et 
põhiteabedokument on investeerimisotsuse tegemiseks vajalik dokument, ei tohiks olla 
võimalik teha investeeringut, ilma et oleks olnud võimalust seda lugeda. Põhiteabedokumendi 
lugemine pärast investeeringu tegemist ei kaitse klienti, kui määrusega ei anta õigust 
tehingust taganeda.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kui põhiteabedokumendi esitamisest on möödunud palju aega või kui seda on ajakohastatud, 
ei tuleks esmakordset põhiteabedokumendi esitamist pidada edasiste tehingute jaoks 
piisavaks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele 
tasuta. 

1. Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele 
tasuta. Kõnealune isik peab suutma 
tõendada, et põhiteabedokument on 
esitatud käesoleva määruse sätete 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Paljudel juhtudel, mis on esitatud lahendamiseks Taanis investeerimisteenuste suhtes 
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kohaldatava vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteemi raames, ei ole selge, kas 
põhiteabedokumendile vastav dokument (eurofondide investoritele esitatava põhiteabe 
dokument või teiste investeerimistoodete puhul kasutatav vastav Taani dokument) on esitatud 
või mitte. Seetõttu on oluline, vahendajal oleks kohustus tõendada, et põhiteabedokument on 
käesoleva määruse sätete kohaselt esitatud. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui põhiteabedokument esitatakse muul 
püsival andmekandjal kui paber või 
veebisaidi kaudu, esitatakse 
jaeinvestoritele nende soovi korral ja tasuta 
paberkoopia. 

3. Kui põhiteabedokument esitatakse muul 
püsival andmekandjal kui paber või 
veebisaidi kaudu, esitatakse 
jaeinvestoritele nende soovi korral ja tasuta 
paberkoopia. Tasuta paberkoopia 
esitatakse ka siis, kui 
investeerimissoovitus antakse või 
vahendusteenus osutatakse isiklikult 
(näost näkku).

Or. en

Selgitus

Vastavalt artikli 12 lõikele 1 tuleks põhiteabedokument esitada aegsasti enne 
investeerimistootega seotud tehingu sõlmimist (vt art 12 lg 1). Kui investeerimissoovitus 
esitatakse isiklikult (näost näkku) või kui investeerimiskorraldus tehakse isiklikult, nt 
pangaleti ääres või vahendaja ruumides, tuleb põhiteabedokument esitada paberil.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Artikli 19 lõikes 1 osutatud rikkumiste eest 
määratud karistused ja meetmed 
avalikustatakse põhjendamatult viivitamata 
koos teabega käesoleva määruse rikkumise 
liigi ja selle eest vastutatavate isikute 
kohta.
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finantsturgude stabiilsust.
Kui avaldamine põhjustaks asjaomastele 
isikutele ebaproportsionaalset kahju, 
avaldavad pädevad asutused karistused 
või meetmed anonüümselt.

Or. en

Selgitus

Karistuste avalikustamisest tehtavad erandid tuleks välja jätta. Artikli 19 lõikes 1 nimetatud 
rikkumised ei ole sellised, et nende avalikustamine võiks tõsiselt finantsturgude stabiilsust 
ohustada. Kui korda rikkunud emitentide või vahendajate nimesid ei avalikustata, ei 
saavutata ebaseaduslikke tavasid ärahoidvat hoiatavat mõju ja rikkumiste toimepanekust 
lõigataks ka edaspidi kasu. 


