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Muudatusettepanek 13
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Investeerimissooviga jaeinvestoritele 
pakutakse üha laiemat valikut eri liiki 
investeerimistooteid. Sellised tooted
peaksid olema suunatud konkreetselt 
jaeinvestorite vajadusele. Sageli on 
kõnealused tooted aga liiga keeruliselt 
kavandatud ja arusaamatud. Praegu on 
investoritele selliste investeerimistoodete 
kohta avaldatav teave kooskõlastamata 
ning tihti ei aita see jaeinvestoritel eri 
tooteid võrrelda ega toodete omadustest aru 
saada. Jaeinvestoreid ei ole teavitatud ka 
olulistest riskidest. Selle tagajärjel on 
jaeinvestorid (puuduva teabe ja valeteabe 
alusel) tihti investeerinud toodetesse, 
millega seotud riske ja kulusid nad 
täielikult mõista ei suutnud, ning on 
seetõttu kandud ettenägematuid kahjusid.

Or. de

Muudatusettepanek 14
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Pangandus- ja investeerimistooted 
peavad olema kavandatud selgelt, lihtsalt 
ja arusaadavalt. Keerukus ei ole 
kvaliteeditunnus. Sageli toob keerukus 
endaga kaasa riskide varjamise ja 
kõrvaltoimed. Jaeinvesteerimistoodete 
puhul tuleb seetõttu keerukust vähendada.
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Muudatusettepanek 15
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Investeerimistooteid pakkuvate 
sektorites erinevate eeskirjade 
kehtestamisega ning riigisisese 
reguleerimisega selles valdkonnas luuakse 
eri toodetele ja turustuskanalitele 
ebavõrdsed võimalused ning täiendavad 
tõkked finantsteenuste ja -toodete ühtsele 
turule. Liikmesriigid on juba võtnud 
erinevaid ja kooskõlastamata meetmeid 
investorite kaitses esinevate puuduste 
kõrvaldamiseks ning selline areng
tõenäoliselt jätkuks. Erinev lähenemisviis 
investeerimistooteid käsitleva teabe 
avaldamisele takistab võrdsete võimaluste 
loomist investeerimistoodete koostajatele 
ja müüjatele ning moonutab seega 
konkurentsi. Samuti viiks see investorite 
huvide kaitse ebaühtlase taseme 
väljakujunemiseni liidus. Sellised 
erinevused takistavad ühtse turu loomist ja 
sujuvat toimimist. Seega on asjaomane 
õiguslik alus ELi toimimise lepingu 
artikkel 114 tõlgendatuna kooskõlas 
Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud 
kohtupraktikaga.

(3) Investeerimistooteid pakkuvate 
sektorites erinevate eeskirjade 
kehtestamisega ning riigisisese 
reguleerimisega selles valdkonnas luuakse 
eri toodetele ja turustuskanalitele 
ebavõrdsed võimalused ning täiendavad 
tõkked finantsteenuste ja -toodete ühtsele 
turule. Liikmesriigid on juba võtnud 
erinevaid ja kooskõlastamata meetmeid 
investorite kaitses esinevate puuduste 
kõrvaldamiseks ning selline areng ei tohi 
jätkuda. Erinev lähenemisviis 
investeerimistooteid käsitleva teabe 
avaldamisele takistab võrdsete võimaluste 
loomist investeerimistoodete koostajatele 
ja müüjatele ning moonutab seega 
konkurentsi. Samuti viiks see investorite 
huvide kaitse ebaühtlase taseme 
väljakujunemiseni liidus. Sellised 
erinevused takistavad ühtse turu loomist ja 
sujuvat toimimist. Seega on asjaomane 
õiguslik alus ELi toimimise lepingu 
artikkel 114 tõlgendatuna kooskõlas 
Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud 
kohtupraktikaga.

Or. de

Muudatusettepanek 16
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et käesolevat määrust kohaldataks 
üksnes kõnealuste kombineeritud 
investeerimistoodete suhtes, tuleks 
määruse reguleerimisalast välja jätta 
kindlustustooted, millega ei kaasne 
investeerimisvõimalust, ning tooted, 
millega seotud risk sõltub ainult 
intressimääradest. Otseselt vallatavad 
varad, näiteks ettevõtete aktsiad või 
riigivõlakirjad, ei ole kombineeritud 
investeerimistooted ning need tuleks 
seetõttu välja jätta. Kuna käesolev määrus 
keskendub jaeinvestoritele müüdavaid 
investeerimistooteid käsitleva teabe 
võrreldavuse ja mõistetavuse 
parandamisele, jäävad määruse 
reguleerimisalast välja tööandjapensioni 
skeemid, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. 
aasta direktiivi 2003/41/EÜ 
(tööandjapensioni kogumisasutuste 
tegevuse ja järelevalve kohta) või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 
2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ 
(kindlustus- ja edasikindlustustegevuse 
alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus 
II)) reguleerimisalasse. Ka teatavad 
direktiivi 2003/41/EÜ reguleerimisalast 
välja jäävad tööandjapensionitooted 
tuleks käesoleva määruse 
reguleerimisalast välja jätta, tingimusel et 
siseriikliku õiguse alusel nõutakse 
tööandja rahalist osalemist ning töötaja ei 
saa pensionitoote pakkujat valida. 
Käesoleva määruse reguleerimisalast 
jäävad välja institutsioonilistele 
investoritele suunatud 
investeerimisfondid, mida ei turustata 
jaeinvestoritele. Investeerimistooted, mida 
kasutatakse erapensioniks säästude 
kogumiseks, peaksid siiski 
reguleerimisalasse jääma, sest need 
konkureerivad tihti teiste käesoleva 
määrusega reguleeritud toodetega ning 
neid turustatakse jaeinvestorile sarnasel 

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 17
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kooskõlas komisjoni 2010. aasta 
teatisega sanktsioonide tõhustamise kohta 
finantsteenuste sektoris ning selleks, et 
tagada käesolevas määruses sätestatud 
nõuete täitmist, peavad liikmesriigid võtma 
vajalikke meetmeid, millega nähakse ette, 
et määruse rikkumise puhul kohaldatakse 
asjakohaseid halduskaristusi ja -meetmeid. 
Et sanktsioonidel oleks üldiselt hoiatav 
mõju ning et tugevdada investorite kaitset, 
hoiatades neid investeerimistoodete eest, 
mille turustamisel rikutakse käesoleva 
määruse sätteid, tuleks sanktsioonid ja 
meetmed tavaliselt avaldada, välja arvatud 
teatavatel täpselt määratletud asjaoludel.

(24) Kooskõlas komisjoni 2010. aasta 
teatisega sanktsioonide tõhustamise kohta 
finantsteenuste sektoris ning selleks, et 
tagada käesolevas määruses sätestatud 
nõuete täitmist, peavad liikmesriigid võtma
vajalikke meetmeid, millega nähakse ette, 
et määruse rikkumise puhul kohaldatakse 
asjakohaseid halduskaristusi ja -meetmeid. 
Et sanktsioonidel oleks üldiselt hoiatav 
mõju ning et tugevdada investorite kaitset, 
hoiatades neid investeerimistoodete eest, 
mille turustamisel rikutakse käesoleva 
määruse sätteid, tuleks sanktsioonid ja 
meetmed tavaliselt avaldada, välja arvatud 
teatavatel täpselt määratletud asjaoludel. 
Sanktsioonide vastuvõtmisel ja 
avaldamisel tuleks järgida Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas kehtestatud põhiõigusi, 
eelkõige isikuandmete austamist ning 
õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja 
õiglasele kohtulikule arutamisele. See 
peaks olema kooskõlas ka isikliku süü, 
õiguskindluse, tagasiulatuva jõu 
puudumise, ne bis in idem ning süütuse 
presumptsiooni põhimõtetega.

Or. en

Selgitus

Nagu on esitatud Euroopa Parlamendi resolutsioonis ELi lähenemisviisi kohta 
kriminaalõigusele (P7_TA(2012)0208).
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Muudatusettepanek 18
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse 
investeerimistoodete koostamise ja müügi 
suhtes.

Käesolevat määrust kohaldatakse kõikide 
niisuguste säästu- ja investeerimistoodete 
koostamise ja müügi suhtes, mida 
pakutakse jaeinvestoritele.

Or. de

Selgitus

Reguleerimisala laiendamine, sest praegu sisaldab see liiga palju erandeid. Direktiiv peaks 
hõlmama kõiki säästu- ja investeerimistooteid, mida pakutakse jaeinvestoritele.

Muudatusettepanek 19
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 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. de

Muudatusettepanek 20
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 21
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) direktiivi 2003/71/EÜ artikli 1 lõike 2 
punktides b−g, i ja j osutatud 
väärtpaberid;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 22
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) muud väärtpaberid, mis ei sisalda 
tuletisinstrumenti

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 23
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) ametlikult tunnustatud 
sotsiaalkindlustusskeemid, mille suhtes 
kohaldatakse liidu või liikmesriikide 
õigust.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

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 jaeinvestorile 
teadaoleval ja kättesaadaval veebisaidil 
enne, kui vastavat investeerimistoodet saab 
jaeinvestoritele müüa.

Or. de

Muudatusettepanek 25
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põhiteabedokument on täpne, õiglane ja
selge ning see ei ole eksitav.

1. Põhiteabedokument on täpne, tõene ja 
selge ning see ei ole eksitav.

Or. fr
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Muudatusettepanek 26
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) sisaldab konkreetseid arve;

Or. de

Muudatusettepanek 27
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) jaotises pealkirjaga „Mida 
vahendaja sellest saab?” esitatakse selge 
teave vahendaja saadavate hüvitiste ja 
vahendustasude kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 28
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) investeerimistoote tähtaeg, kui see on 
teada;

v) investeerimistoote tähtaeg ja sellest 
loobumise võimalus;

Or. de

Muudatusettepanek 29
Jean-Pierre Audy



AM\928683ET.doc 11/19 PE506.174v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) jaotises pealkirjaga „Kas võin rahast 
ilma jääda?” selgitatakse lühidalt, kas 
kapitali kaotamine on võimalik, näidates 
ära järgmist:

(c) jaotises pealkirjaga „Kas võin rahast 
ilma jääda?” selgitatakse, kas kapitali 
kaotamine on võimalik, näidates ära 
järgmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 31
Josef Weidenholzer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 
investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 
kaudsed investori kantavad kulud, 
sealhulgas nende kulude koondnäitajad;
teave selle kohta, kuidas kõnealused 
kulud mõjutavad tootlust;

Or. de

Muudatusettepanek 32
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) jaotises pealkirjaga „Milliseid makse 
toote suhtes kohaldatakse?” kirjeldatakse 
tootega seotud makse, mida kohaldatakse 
nii kliendi tulu kui ka kapitali suhtes;

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) jaotises pealkirjaga „Milliseid 
eeskirju kohaldatakse rahapesu 
tõkestamiseks?” selgitatakse lühidalt, 
millised on õiguslikud ja reguleerivad 
meetmed, mis kehtivad turustamisriigis 
ning mida kohaldatakse toote suhtes 
organiseeritud kuritegevuse, 
korruptsiooni ja rahapesu vastase võitluse 
raames;

Or. fr
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Muudatusettepanek 34
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reklaamteade, mis sisaldab konkreetset 
teavet investeerimistoote kohta, ei tohi 
sisaldada avaldusi, mis oleks vastuolus 
põhiteabedokumendis esitatud teabega või 
vähendaks põhiteabedokumendi olulisust.
Reklaamteadetes näidatakse ära, et 
põhiteabedokument on olemas, ning 
antakse teavet selle kohta, kuidas kõnealust 
dokumenti saada.

Reklaamteade, mis sisaldab konkreetset 
teavet investeerimistoote kohta, ei tohi 
sisaldada avaldusi, mis oleks vastuolus 
põhiteabedokumendis esitatud teabega või 
vähendaks põhiteabedokumendi olulisust.
Reklaamteadetes näidatakse ära, et 
põhiteabedokument on olemas, ning 
antakse teavet selle kohta, kuidas kõnealust 
dokumenti saada. Reklaamteadetes 
näidatakse ära, et investeerimistoodetega 
on seotud teavad riskid.

Or. de

Muudatusettepanek 35
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimistoote koostaja vaatab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
korrapäraselt läbi ning muudab seda 
vajaduse korral.

1. Investeerimistoote koostaja vaatab 
põhiteabedokumendis sisalduva teabe 
korrapäraselt läbi ning muudab seda
oluliselt vajaduse korral.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 
investeerimistoodet, annab neile 
põhiteabedokumendi üle kohe esimesel 
tootealasel nõustamisel.
Põhiteabedokument esitatakse 
jaeinvestorile otse ja selgelt esimesel 
tooteesitlusel.

Or. de

Muudatusettepanek 37
Josef Weidenholzer

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. de

Muudatusettepanek 38
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1



AM\928683ET.doc 15/19 PE506.174v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele 
tasuta.

1. Investeerimistoote müüja esitab 
põhiteabedokumendi jaeinvestoritele tasuta
ja kohe.

Or. de

Muudatusettepanek 39
Josef Weidenholzer

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 tasuta paberkoopia.

Or. de

Muudatusettepanek 40
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhiteabedokumendi esitamine 
veebisaidi kaudu on investeerimistoote 
müüja ja jaeinvestori vahelises 
äritegevuses asjakohane;

(a) põhiteabedokumendi esitamine 
veebisaidi kaudu on investeerimistoote 
müüja ja jaeinvestori vahelises 
äritegevuses asjakohane; ja

Or. de

Muudatusettepanek 41
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) jaeinvestor on nõustunud 
põhiteabedokumendi esitamisega 
veebisaidi kaudu;

(b) jaeinvestor on selgesõnaliselt
nõustunud põhiteabedokumendi 
esitamisega veebisaidi kaudu; ja

Or. de

Muudatusettepanek 42
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) jaeinvestorit on elektrooniliselt 
teavitatud veebisaidi aadressist ja kohast 
veebisaidil, kust põhiteabele juurde pääseb;

(c) jaeinvestorit on elektrooniliselt 
teavitatud veebisaidi aadressist ja kohast 
veebisaidil, kust põhiteabele juurde pääseb;
ja

Or. de

Muudatusettepanek 43
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui põhiteabedokumenti on artikli 10 
kohaselt muudetud, tehakse kõik muudetud 
versioonid ka jaeinvestorile 
kättesaadavaks;

(d) kui põhiteabedokumenti on artikli 10 
kohaselt muudetud, tehakse kõik muudetud 
versioonid ka jaeinvestorile 
kättesaadavaks; ja

Or. de
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Muudatusettepanek 44
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tagatakse, et põhiteabedokument jääb 
veebisaidil ligipääsetavaks sellise 
ajavahemiku jooksul, kui jaeinvestoril võib 
olla põhjendatud vajadus sellega 
tutvumiseks.

(e) tagatakse, et põhiteabedokument jääb 
veebisaidil jaeinvestori jaoks igal ajal
ligipääsetavaks sellise ajavahemiku 
jooksul, kui jaeinvestoril võib olla vajadus 
sellega tutvumiseks. Mis tahes 
muudatusest põhiteabedokumendi 
juurdepääsetavuses tuleb jaeinvestorit 
kohe ja isiklikult teavitada.

Or. de

Muudatusettepanek 45
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 4 ja 5 kohaldamisel loetakse 
põhiteabe esitamist muul püsival 
andmekandjal kui paberil või veebisaidi 
kaudu investeerimistoote müüja ja 
jaeinvestori vahelises äritegevuses 
asjakohaseks, kui saab tõendada, et 
jaeinvestoril on olemas pidev juurdepääs 
internetile. Sellise tõendina käsitatakse 
seda, kui jaeinvestor annab kõnealuse 
äritegevuse läbiviimiseks oma e-posti 
aadressi.

6. Lõigete 4 ja 5 kohaldamisel loetakse 
põhiteabe esitamist muul püsival 
andmekandjal kui paberil või veebisaidi 
kaudu investeerimistoote müüja ja 
jaeinvestori vahelises äritegevuses 
asjakohaseks, kui saab tõendada, et 
jaeinvestoril on olemas pidev juurdepääs 
internetile. Sellise tõendina käsitatakse 
seda, kui jaeinvestor on andnud oma 
selgesõnalise nõusoleku.

Or. de

Muudatusettepanek 46
Rui Tavares
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused teevad artiklis 19 
osutatud volituste kasutamisel tihedat 
koostööd, tagamaks, et haldusmeetmed ja -
karistused annaksid käesoleva määrusega 
soovitud tulemuse, ning kooskõlastavad 
oma tegevuse, et vältida võimalikku 
dubleerimist ja kattumist haldusmeetmete 
ja -karistuste kohaldamisel piiriülestel 
juhtudel.

2. Pädevad asutused teevad artiklis 19 
osutatud volituste kasutamisel tihedat 
koostööd, tagamaks, et haldusmeetmed ja -
karistused annaksid käesoleva määrusega 
soovitud tulemuse, ning kooskõlastavad 
oma tegevuse, et vältida võimalikku 
dubleerimist ja kattumist haldusmeetmete 
ja -karistuste kohaldamisel piiriülestel 
juhtudel, järgides seejuures täielikult ne 
bis in idem põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vastutava isiku varasemaid rikkumisi. (e) vastutava isiku varasemaid rikkumisi
käesoleva määruse kohaste sisuliste 
kohustuste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 19 lõikes 1 osutatud rikkumiste eest 
määratud karistused ja meetmed 
avalikustatakse põhjendamatult viivitamata 
koos teabega käesoleva määruse rikkumise 

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

liigi ja selle eest vastutatavate isikute 
kohta.

Or. de


