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LYHYET PERUSTELUT

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

Komissio on edellä kuvastuista syistä oikeassa todetessaan, että 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, jolla yhdenmukaistetaan 
asiakirjojen muoto ja sisältö. 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.

Kuluttajansuojelun kannalta on ensinnä syytä todeta, että monille kansalaisille sijoitustuotteet 
ovat erittäin monimutkaisia, ja siksi kuluttajia on suojeltava. Kansalaiset ovat yleisesti ottaen 
tietoisia liiketoimen mittavuudesta ja hankkivat tietoja ja kyselevät neuvoja.

Ylimitoitetulla Euroopan tason sääntelyllä ei saisi rajoittaa kuluttajien mahdollisuuksia ottaa 
huomioon oman tilanteensa erityispiirteet sopimalla sijoitusrahaston kanssa yksilöllisistä 
sopimusjärjestelyistä, tarvittaessa puolueettoman neuvonantajan avulla, etenkin kun otetaan 
huomioon, että rajatylittävät vaikutukset ovat rajalliset.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Välittäjät olisi velvoitettava toimittamaan tietoja esimerkiksi todellisista kustannuksista, 
palkkiostaan ja sijoitustuotteeseen sovellettavasta verojärjestelmästä. Kaiken tiedon, jota 
tarvitaan sijoituspäätöksen tekemiseen tietoon perustuen, olisi oltava saatavilla yhdessä 
asiakirjassa. Kuluttajia ei pitäisi velvoittaa tutustumaan avaintietoasiakirjan lisäksi 
mihinkään muihin asiakirjoihin niiden tietojen saamiseksi, jotka on julkaistava 
rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin (MiFID) tai vakuutusedustuksesta 
annetun direktiivin (IMD) mukaisesti.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutustuotteet, joilla ei ole 
takaisinostoarvoa tai joiden 
takaisinostoarvo ei ole kokonaan tai 
osittain eikä suoraan tai välillisesti 
alttiina markkinoiden vaihteluille;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Asetuksen soveltamisalaa ei pitäisi rajata ns. paketoituihin sijoitustuotteisiin tai 
sijoitustuotteisiin, joiden tuottoa ei (osittain) tiedetä. Kaikilta säästö- tai sijoitustuotteilta olisi 
poikkeuksetta edellytettävä, että kuluttajien saataville asetetaan avaintietoasiakirja. Tämä on 
keskeinen edellytys sille, että kuluttajat tottuvat automaattisesti tutustumaan 
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avaintietoasiakirjaan, kun heille tarjotaan säästö- tai sijoitustuotetta. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) talletukset, joiden tuottoaste määräytyy 
suhteessa korkoon;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

 Määräaikaistalletukset, sijoitustodistukset ja joukkovelkakirjat olisi sisällytettävä asetuksen 
soveltamisalan piiriin. Kun kerran lainsäädännön tarkoituksena on auttaa kuluttajia 
vertaamaan erilaisten säästö- tai sijoitustuotteiden riskejä ja hyviä puolia, kaikista niistä olisi 
oltava saatavilla avaintietoasiakirja. Esimerkiksi joitakin strukturoituja tuotteita tarjotaan 
kuluttajille pankkitalletusten vaihtoehtona. Strukturoiduista tuotteista olisi saatavilla 
avaintietoasiakirja, mutta niitä olisi vaikea verrata pankkitalletuksiin, koska näiltä ei 
edellytetä avaintietoasiakirjaa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) muut arvopaperit, jotka eivät sisällä 
johdannaista;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lainsäädännön tarkoituksena on auttaa kuluttajia vertaamaan erilaisten säästö- tai 
sijoitustuotteiden riskejä ja hyviä puolia, joten kaikista niistä olisi oltava saatavilla 
avaintietoasiakirja.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) direktiivin 2003/41/EY tai direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan kuuluvat 
ammatilliset lisäeläkejärjestelmät; ja

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien on tärkeää ymmärtää helposti lisäeläkejärjestelmiensä riskit ja todennäköinen 
tuotto. Kuluttajien on myös voitava tuntea heihin jo kohdistuvat taloudelliset riskit, jotta he 
voisivat jakaa säästönsä ja sijoituksensa useampaan kohteeseen. Lisäeläkejärjestelmistä 
tarvitaan siis tietoa, jotta kuluttajat voisivat jakaa riskit asianmukaisesti ja arvioida oikein 
sen, miten he kompensoivat tulojen vähenemisen eläkkeelle jäädessään.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'sijoitustuotteella' sijoitusta, jonka 
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;

a) 'sijoitustuotteella' mitä tahansa 
yksityissijoittajille markkinoitavaa 
sijoitus- tai säästötuotetta sen
oikeudellisesta muodosta riippumatta;

Or. en

Perustelu

Kuten 2 artiklan a–d kohdassa mainitaan, tämän asetuksen soveltamisalaa ei pitäisi rajata ns. 
paketoituihin sijoitustuotteisiin, joiden yhteydessä sijoittajaan vaikuttavat sellaisten 
omaisuuserien liikkeet, joita sijoittaja ei itse voi suoraan hankkia.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) 'myyvällä henkilöllä' henkilöä, joka 
suosittelee sijoitustuotetta 
yksityissijoittajalle tai joka toimii 
välittäjänä yksityissijoittajan tekemälle 
sijoitukselle.

Or. en

Perustelu

Sijoitustuotteen myyvää henkilöä ei ole määritelty ehdotetussa asetuksessa. Myynti on liian 
ahdas käsite, sillä jotkut välittäjät eivät "myy" sijoitustuotetta, vaan luovat kontaktin 
kuluttajan ja sijoitustuotteen kehittäjän (esimerkiksi vakuutusyhtiön) välillä. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Sijoitustuotteen kehittäjän on laadittava 
tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen avaintietoasiakirja jokaisesta 
tuottamastaan sijoitustuotteesta ja 
julkaistava asiakirjat yhdessä esitteen 
kanssa siellä missä esite julkaistaan ja 
ainakin verkkosivustollaan ennen kuin 
sijoitustuotetta voidaan myydä 
yksityissijoittajille. Tarvittaessa jakelija 
täydentää avaintietoasiakirjan.

Or. en

Perustelu

Valmistelija katsoo, että kaikkialla siellä, missä esite julkaistaan ja saatetaan 
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yksityissijoittajien saataville, olisi oltava saatavilla myös avaintietoasiakirja, ainakin tuotteen 
kehittäjän osa siitä. Kaikkien avaintietoasiakirjojen olisi mieluiten oltava helposti saatavilla 
valvontaviranomaisen verkkosivustolla.

Valmistelija kannattaa yleistä velvoitetta, että tuotteen kehittäjän on laadittava 
avaintietoasiakirja. Tuotteen kehittäjän antamia tietoja olisi kuitenkin täydennettävä jakelijan 
lisäämillä tiedoilla.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Avaintietoasiakirja ei saa sisältää 
minkäänlaista markkinointia tai 
sijoitusneuvoja, ja sen on oltava erillinen 
asiakirja, joka on selkeästi erillään 
markkinointiaineistosta.

Or. en

Perustelu

Avaintietoasiakirja ei saa sisältää minkäänlaista markkinointiviestiä tai minkäänlaista 
suositusta sijoitustuotteen ostamiseen. Tätä ei kuitenkaan sanota selvästi ehdotetussa 
asetuksessa. Koska ei ole varmaa, että kaikilta avaintietoasiakirjoilta edellytetään 
toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntää, ennen kuin niitä voidaan levittää, tämän 
säännöksen on oltava mahdollisimman täsmällinen. 

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Avaintietoasiakirja on kirjoitettava sen 
jäsenvaltion virallisilla kielillä tai sen 
jäsenvaltion osassa käytetyllä virallisella 
kielellä, jossa sijoitustuotetta jaellaan, tai
muulla kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä 
kielellä, jos tätä käytetään sen 
jäsenvaltion osassa, jossa sijoitustuotetta 
jaellaan, taikka jos se on kirjoitettu eri 
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kielellä, se on käännettävä yhdelle näistä 
kielistä.

Or. en

Perustelu

Valmistelija pitää olennaisen tärkeänä, että välittäjän kohdeyleisö ymmärtää 
avaintietoasiakirjan. Ehdotettu 7 artikla voi siksi olla ongelmallinen: artiklan sanamuodon 
vuoksi avaintietoasiakirja voidaan toimittaa yksityissijoittajalle kielellä, jota kuluttaja ei 
ymmärrä (hyvin).  

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 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, siihen 
sijoittamiseen liittyvät riskit ja
kustannukset. Asiakirjaan tutustumista 
suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä 
sijoituspäätöksensä tietoon perustuen."

Or. en

Perustelu

Kustannuskysymys on tärkeä peruste sijoitustuotteen valinnassa. Koska avaintietoasiakirjan 
otsikkoa seuraava selittävä teksti tuo kuluttajalle paljon uutta tietoa, kustannukset olisi 
mainittava tässä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) jos sijoitustuotteeseen liittyy 
vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot 

iv) tulosskenaariot, jos niillä on 
merkitystä tuotteen luonnetta ajatellen;
jos tulosskenaarioita esitetään, 
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kyseisistä etuuksista; avaintietoasiakirjassa olisi esitettävä 
pahin mahdollinen skenaario; lisäksi on 
esitettävä todennäköinen skenaario;

Or. en

Perustelu

Strukturoidut tuotteet on usein suunniteltu siten, että ne tarjoavat mahdollisuuden korkeisiin 
mutta epärealistisiin tuottoihin. Kun esitetään kolme skenaariota mainitsematta mitään niiden 
todennäköisyydestä, kuluttaja ajattelee, että kaikki skenaariot ovat yhtä todennäköisiä. 
Tällainen esitystapa hyötyy myös siitä hyvin tunnetusta ihmismielen taipumuksesta yliarvioida 
suotuisia ja miellyttäviä tuloksia. Tämän vuoksi tulosskenaarioita esitettäessä olisi otettava 
huomioon kyseisten skenaarioiden todennäköisyys. 

Tarkistus 13

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 erittely siitä, mitä 
riskejä järjestelmä kattaa ja mitä se ei 
kata;

Or. en

Perustelu

Korvaus- tai takuujärjestelmän tarjoamia suojia on erilaisia: sijoituksen korvausjärjestelmä 
suojaa asiakasta siltä, että sijoitusyritys hävittää välineen, ei taloudellisilta tappioilta, jotka 
johtuvat siitä, että sen perustana olevat omaisuuserät menettävät arvoa tai omaisuuserien 
liikkeeseenlaskijat menevät konkurssiin. Asetuksen olisi oltava täsmällisempi, jotta voitaisiin 
välttää tämän säännöksen väärinkäyttö.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) osiossa "Mitä kustannuksia sijoittajalle 
aiheutuu?" sijoitustuotteeseen tehtävästä 

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

tehtävästä sijoituksesta aiheutuvat 
kustannukset (sijoittajalle aiheutuvat suorat 
ja välilliset kustannukset), mukaan lukien 
kustannusten yleisindikaattorit;

Or. en

Perustelu

Kustannukset on ilmoitettava riippumatta siitä, ovatko ne suoria (kuten pääsymaksut tai 
vuosittaiset hallinnointimaksut) vai epäsuoria (kuten strukturoituun tuotteeseen sisältyvän 
struktuurin kustannukset). Yhteissijoitusyritysten nykyään käyttämä kulujen kokonaissuhde eli 
TER-luku (total expense ratio) ei sisällä kaikkia yhteissijoitusyritysten vastuulla olevia 
kustannuksia. Sijoitustuotteen kehittäjän mainitsemat kustannukset olisi esitettävä suurimpina 
mahdollisina kustannuksina, ja tosiasiallisesti maksettavat kustannukset olisi täsmennettävä 
avaintietoasiakirjassa jakelijan osassa. Kuluttajien on saatava tietoa strukturoidun tuotteen 
strukturoidun osan (johon lasketaan myös johdannaiset) todellisesta arvosta. 

Tarkistus 15

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. Aiempia tuottoja ei saa esittää 
ilman asianmukaista varoitusta siitä, että 
aiemmat tuotot eivät kerro luotettavasti 
tulevista tuotoista. Jos sijoitusstrategiassa 
viitataan vertailuarvoon, vertailuarvon 
tuotto on ilmoitettava yhdessä 
sijoitustuotteen tuoton kanssa;

Or. en

Perustelu

Aiemmat tuotot voivat olla harhaanjohtavia. Tuote, joka on tuonut suuret voitot "kuplan" 
aikana, saattaa johtaa harhaan. Aiemmat tuotot saa esittää vain siten, että annetaan 
asianmukainen ja tehokas varoitus siitä, että aiemmat tuotot eivät kerro siitä, miten 
sijoitustuote tuottaa tulevaisuudessa. Sijoitustuotteen kehittäjät eivät saa määrittää vapaasti 
aikaa, jonka ne ottavat huomioon aiempia tuottoja esittäessään. Muuten ne valitsisivat 
itselleen edullisimman ajan, eivätkä tiedot yhdenmukaistuisi. Säännökset olisi vahvistettava 
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delegoiduilla säädöksillä. 

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Välittäjän on soveltuvin osin 
esitettävä seuraavat tiedot: 
a) välittämäänsä sijoitustuotteeseen 
liittyvät kustannukset;
b) sijoitustuotteen kehittäjän tai 
kolmannen osapuolen maksamat 
liiketoimeen liittyvät välityspalkkiot, 
jälleenvakuutukset ja muut etuudet, joista 
säädetään direktiivissä 2004/39/EY ja 
direktiivissä 2002/39/EY;
c) sijoitustuotteeseen sovellettava 
verojärjestelmä siinä jäsenvaltiossa, missä 
välittäjä aktiivisesti jakelee tai suosittelee 
sijoitustuotetta.

Or. en

Perustelu

Kuten 5 artiklassa todetaan, avaintietoasiakirjan laatimisen ei pitäisi olla yksin 
sijoitustuotteen kehittäjän vastuulla, vaan jakelijan olisi osallistuttava siihen täydentämällä 
tuotteen kehittäjän osa.

Tarkistus 17

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 

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 
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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. 

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. Ennen kuin 
komission antaa delegoituja säädöksiä, se 
tekee kuluttajatestin, jolla valitaan 
kuluttajille parhaiten sopivat toimet. 

Or. en

Perustelu

Yhteissijoitusyritysten sijoittajille annettavaa avaintietoasiakirjaa koskevan komission 
asetuksen valmisteluvaiheessa tehtiin suuri testi todellisilla kuluttajilla, ennen kuin 
avaintietoasiakirjan lopullinen asettelu hyväksyttiin. Avaintietoasiakirjaa suunniteltaessa 
olisi toimittava samalla tavalla. Kaavaillun avaintietoasiakirjan todellisten vaikutusten 
testaaminen kuluttajilla on ratkaisevan tärkeää onnistumisen kannalta, erityisesti kun 
suunnitellaan asettelua tai riskien esittämistapaa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Teknisten sääntelystandardien 
luonnoksissa on otettava huomioon 
erityyppiset sijoitustuotteet. Euroopan 
valvontaviranomaiset tekevät
asianmukaisen kuluttajatestin, jotta 
voidaan määrittää yksityissijoittajille 
paras a kohdassa tarkoitettu menetelmä ja 
b kohdassa tarkoitettu laskenta. Euroopan 
valvontaviranomaiset toimittavat kyseiset 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
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komissiolle viimeistään […].

Or. en

Perustelu

Yhteissijoitusyritysten sijoittajille annettavaa avaintietoasiakirjaa koskevan komission 
asetuksen valmisteluvaiheessa tehtiin suuri testi todellisilla kuluttajilla, ennen kuin 
avaintietoasiakirjan lopullinen asettelu hyväksyttiin. Avaintietoasiakirjaa suunniteltaessa 
olisi toimittava samalla tavalla. Kaavaillun avaintietoasiakirjan todellisten vaikutusten 
testaaminen kuluttajilla on ratkaisevan tärkeää onnistumisen kannalta, erityisesti kun 
suunnitellaan asettelua tai riskien esittämistapaa.

Tarkistus 19

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
tappiosta ja siitä, että avaintietoasiakirjaan
sisältyvät tiedot ovat vääriä tai 
harhaanjohtavia, sijoitustuotteen 
kehittäjän on osoitettava, että 
avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kuluttaja ei yleensä pysty osoittamaan, että tappio johtuu todella vaatimustenvastaisesta 
avaintietoasiakirjasta. Jos kuluttajan sijoituspäätös perustuu avaintietoasiakirjaan ja 
avaintietoasiakirjaan sisältyvät tiedot ovat vääriä tai harhaanjohtavia, todistustaakan olisi 
oltava väärän tai harhaanjohtavan tiedon liikkeeseenlaskijalla. Tämä merkitsee sitä, että 
liikkeeseenlaskijaa ei velvoiteta korvaamaan tappiota, jos hän pystyy osoittamaan, että tappio 
ei johdu avaintietoasiakirjaan sisältyvästä tiedosta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

yksityissijoittajille, on toimitettava 
sijoittajille avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen sijoitustuotteeseen liittyvän 
liiketoimen toteuttamista. Jos asiakkaalle 
tarjotaan tai suositellaan sijoitusta, 
avaintietoasiakirja on toimitettava 
asiakkaalle viipymättä.

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa 12 artiklan 1 kohdassa ei oteta huomioon sitä, että tarjoaminen tai suosittelu 
tapahtuu usein erillään liiketoimesta. Tämä olisi otettava huomioon, kun pohditaan sitä, 
milloin välittäjän on toimitettava avaintietoasiakirja. Tuotetta ei saisi tarjota tai suositella 
ilman, että viitataan avaintietoasiakirjaan ja toimitetaan se. On hyvin tiedossa, että 
sijoituspäätös tehdään ensihetkinä suosituksen antamisen jälkeen. Tämä on ensimmäinen 
oppitunti kaikille myyjille. Jos avaintietoasiakirjaa ei toimiteta samaan aikaan kuin suositus 
annetaan, sen teho laskee jyrkästi.

Tarkistus 21

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. en
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Perustelu

Valmistelija on huolissaan ehdotetusta poikkeuksesta, jolloin avaintietoasiakirjaa ei tarvitsisi 
toimittaa ennen liiketointa, jos liiketoimi tapahtuu etäviestintävälineitä käyttäen. Tämä 
poikkeus toisi suuren aukkokohdan avaintietoasiakirjaa koskevaan asetukseen. Jos kerran 
olemme sitä mieltä, että avaintietoasiakirja on tarpeen tietoon perustuvan sijoituspäätöksen 
tekemiseksi, sijoittamisen pitäisi olla mahdollista vain, jos voi lukea avaintietoasiakirjan. 
Avaintietoasiakirjan lukeminen sijoituksen jälkeen ei suojele asiakasta, ellei asetuksessa 
säädetä, että asiakkaalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos samaa sijoitustuotetta koskevat 
perättäiset liiketoimet suoritetaan 
yksityissijoittajan lukuun noudattaen 
ohjeita, jotka kyseinen sijoittaja on antanut 
sijoitustuotteen myyvälle henkilölle ennen 
ensimmäistä liiketoimea, 1 kohdan 
mukaista avaintietoasiakirjan 
toimitusvelvollisuutta sovelletaan vain 
ensimmäiseen liiketoimeen, paitsi jos 
avaintietoasiakirja on saatettu ajan tasalle 
tai ensimmäisestä liiketoimesta on 
kulunut yli kuusi kuukautta.

Or. en

Perustelu

Jos avaintietoasiakirjan toimittamisesta on kulunut liian pitkä aika tai se on saatettu ajan 
tasalle, avaintietoasiakirjan toimittamisen ensimmäisellä kerralla ei riittää tulevien 
liiketoimien yhteydessä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 1. Sijoitustuotteen myyvän henkilön on 
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toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille veloituksetta. 

toimitettava avaintietoasiakirja 
yksityissijoittajille veloituksetta. Kyseisen 
henkilön on pystyttävä osoittamaan, että 
avaintietoasiakirja on toimitettu tämän 
asetuksen säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Monissa tapauksissa, jotka on viety Tanskassa sijoituspalveluihin sovellettavan 
vaihtoehtoisen riitojenratkaisumekanismin ratkaistaviksi, on epäselvää, onko 
avaintietoasiakirjaa vastaava asiakirja (yhteissijoitusyritysten sijoittajille annettava 
avaintietoasiakirja tai muiden sijoitustuotteiden kohdalla vastaava tanskalainen asiakirja) 
toimitettu vai ei. Tästä syystä on tärkeää, että välittäjällä on oltava todistustaakka siitä, että 
avaintietoasiakirja on toimitettu asetuksen säännösten mukaisesti. 

Tarkistus 24

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. 

3. Jos avaintietoasiakirja toimitetaan 
käyttäen muuta pysyvää välinettä kuin 
paperia tai verkkosivuston välityksellä, 
yksityissijoittajille on kuitenkin 
toimitettava pyynnöstä veloituksetta 
paperiversio. Maksuton paperiversio on 
toimitettava myös, kun sijoitusneuvo 
annetaan tai välityspalvelu tapahtuu 
henkilökohtaisesti (kasvokkain).

Or. en

Perustelu

Kuten 12 artiklan 1 kohdassa säädetään, avaintietoasiakirja olisi toimitettava hyvissä ajoin 
ennen sijoitustuotteeseen liittyvän liiketoimen tekemistä (ks. 12 artiklan 1 kohta). Kun 
sijoitusneuvo annetaan henkilökohtaisesti (kasvokkain) tai kun sijoitusmääräys annetaan 
henkilökohtaisesti, esimerkiksi pankin tiskillä tai välittäjän tiloissa, avaintietoasiakirja on 
toimitettava paperiversiona.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
22 artikla 

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Perustelu

Seuraamusten julkistamisesta tehtävät poikkeukset olisi poistettava. Edellä 19 artiklan 
1 kohdassa mainitut rikkomukset eivät ole sellaisia, että niiden julkistaminen vaarantaisi 
vakavasti finanssimarkkinoita. Niin kauan kuin tuomittujen liikkeeseenlaskijoiden tai 
välittäjien nimiä ei julkisteta, ei saada aikaan minkäänlaista varoittavaa vaikutusta, joka 
ehkäisisi lainvastaisia toimia, ja rikosten tekeminen säilyy kannattavana.  


