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LÜHISELGITUS

Ettepaneku eesmärk on suurendada investeerimisturu läbipaistvust jaeinvestorite jaoks. 
Jaeinvesteerimistooted, sealhulgas investeerimisfondid, struktureeritud jaetooted ja 
investeerimiseks kasutatavad teatavad kindlustuslepingud, on väga olulised, et täita ELi 
kodanike vajadust toodete järele, mille abil koguda sääste ja investeeringuid. 

Jaeinvesteerimistooted muutuvad aga üha keerukamaks ja neist on praktiliselt väga raske aru 
saada. Inimestel on seepärast raskusi nende hindamisel ja võrdlemisel ning finantstoodete 
ostmisel õigete ja teadlike otsuste tegemisel. Viimastel aastatel on jaeinvestorid kaotanud 
investeerimisega raha, sest esines riske, mis ei olnud läbipaistvad või ei saanud inimesed neist 
õigesti aru, sest neile antud teave ei olnud selge, seda oli vähe või oli see ebapiisav. 

Ettepanekuga muudetakse selgemaks finantseerimisasutuste eeskirjad ja kohustused seoses 
põhiteabega, mida finantsettevõtjad peavad avaldama, et parandada toodetest arusaamist ja 
hõlbustada nende võrdlemist. Ettepanekuga antakse ka pädevatele asutustele volitus 
kohaldada halduskaristusi ja -meetmeid finantsettevõtjate suhtes, kes rikuvad käesoleva 
õigusaktiga kehtestatavaid kohustusi.

Arvamuse koostaja pooldab õigusakti vormi valikut. Määrus aitab kehtestada liidus ühtlasema 
süsteemi, mis hõlbustab toodete võrdlemist liidus ning finantsettevõtjate ja tarbijate tegevust 
ELis. 

Ettepanekus on põhiõigusi mõjutavaid sätteid. Arvamuse koostaja on seisukohal, et komisjoni 
ettepanekus ei ole seda küsimust piisavalt ja nõuetekohaselt käsitletud. Ettepanekuga antakse 
riikide pädevatele asutustele volitus kohaldada administratiivkaristusi, kui rikutakse 
ettepanekuga kehtestatud kohustusi. Kehtestatakse ka kohustus avaldada kohaldatud 
karistused, kuid avaldamine puudutab ka isikuandmeid. Lõppkokkuvõttes tähendavad 
ettepanekuga kehtestatud kohustused ka isikuandmete töötlemist. 

Arvamuse koostaja esitatud muudatusettepanekute eesmärk on tagada isikute põhiõiguste 
austamine ja nende nõuetekohane arvessevõtmine. See on oluline, et tagada võetud meetmete 
seaduspärasus ja neid ei saaks kasutada põhiõiguste eiramise õigustamiseks. Esitatud 
ettepanekus rõhutatakse seepärast, et kõik pädeva asutuse halduskaristused ja -meetmed tuleb 
esitada kirjalikus vormis, need peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud ning dokumendis 
peavad olema esitatud õiguskaitsevõimalused kohtus ja asutuse nimi, kelle poole pöörduda. 
Karistuste avaldamist käsitlevate muudatusettepanekute eesmärk on tagada avaldamise puhul 
põhiõiguste järgimine. Kui karistus avaldatakse piiramata või pikaks ajaks või seda võidakse 
arvesse võtta mitmeid aastaid pärast karistuse kohaldamist, siis on see vastuolus 
proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõttega ning häbimärgistab isikut mineviku tegude 
pärast, mis ei iseloomusta kõnealuse isiku praegust käitumist ega olukorda. Karistuse 
määramist või asja arutamise lõpetamist käsitlevate haldusotsuste avaldamist reguleerivad 
liikmesriikides konkreetsed eeskirjad, mis paljudel juhtudel ei luba isiku avaldamist või 
näevad selleks ette eritingimused. Lisaks andmekaitsele on liikmesriikide õigusega 
kehtestatud ka era- ja perekonnaelu puutumatuse kaitse tingimused. Sellega seoses on oluline 
meelde tuletada Euroopa Kohtu kohtuasja C-92/09 (Schecke), millega tunnistatakse 
õigustühiseks põllumajandustoetuse saajate nimede avaldamine, sest sellega rikuti 
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proportsionaalsuse põhimõtet.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval majandus- ja 
rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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 kohaldamisel ja 
avalikustamisel tuleks austada Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas sätestatud 
põhiõigusi, eelkõige õigust era- ja 
perekonnaelu austamisele, õigust 
isikuandmete kaitsele ning õigust 
tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele.

Or. en

Selgitus
Muudatusettepanekuga selgitatakse, et halduskaristuste ja -meetmete kohaldamise ja 
avaldamise juures tuleb austada põhiõigusi, eelkõige õigust era- ja perekonnaelu 
puutumatusele, õigust isikuandmete kaitsele ning õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja 
õiglasele kohtulikule arutamisele.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiiviga 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta reguleeritakse 
isikuandmete töötlemist liikmesriikides 
käesoleva määruse kontekstis ja pädevate 
asutuste järelevalve all. Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. 
aasta määrusega (EÜ) nr 45/2001 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja 
asutustes ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta reguleeritakse 
isikuandmete töötlemist Euroopa 
järelevalveasutuste poolt käesoleva 
määruse alusel ja Euroopa 
andmekaitseinspektori järelevalve all. 
Isikuandmete töötlemine käesoleva 
määruse raames, näiteks isikuandmete 
vahetamine või edastamine pädevate 
asutuste poolt, peab toimuma kooskõlas 
direktiiviga 95/46/EÜ ning isikuandmete 
vahetamine või edastamine Euroopa 
järelevalveasutuste poolt peab toimuma 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001.

(27) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga 
95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
isikuandmete töötlemist liikmesriikides 
käesoleva määruse kontekstis ja 
liikmesriikide pädevate asutuste, eelkõige 
liikmesriikide määratud sõltumatute 
avaliku sektori asutuste järelevalve all. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 
45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
reguleeritakse isikuandmete töötlemist 
Euroopa järelevalveasutuste poolt 
käesoleva määruse alusel ja Euroopa 
andmekaitseinspektori järelevalve all. 
Isikuandmete töötlemine käesoleva 
määruse raames, näiteks isikuandmete 
vahetamine või edastamine pädevate 
asutuste poolt, peab toimuma kooskõlas 
direktiiviga 95/46/EÜ ning isikuandmete 
vahetamine või edastamine Euroopa 
järelevalveasutuste poolt peab toimuma 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse, et andmetöötlusega tegelevad sõltumatud avaliku sektori 
asutused, eeskätt andmekaitseasutused kooskõlas ELi põhiõiguste harta artikliga 7 ning 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 16. Komisjoni ettepaneku tekst ei ole selge, sest 
pädevatele asutustele osutatakse ettepanekus kui finantsjärelevalveks pädevatele asutustele. 
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid.

(31) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud ning 
aluslepingus sätestatud põhimõtteid, 
eeskätt isikuandmete kaitset, õigust 
tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele, süütuse 
presumptsiooni ja kaitseõigust, kuriteo ja 
karistuse seaduslikkust ja 
proportsionaalsust, mitmekordse 
kohtumõistmise ja karistamise keeldu, 
ning määrust tuleb kohaldada kooskõlas 
nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

Or. en

Selgitus

Õigusaktis tuleb selgelt esile tuua põhiõigused, mida akt otseselt mõjutab, ning see, kuidas 
tuleb toimida, et tagada nende põhiõiguste järgimine.

Muudatusettepanek 4

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 − investeering, mille 
puhul investeeringu õiguslikust vormist 
olenemata sõltub investorile tagasi makstav 
summa alusväärtuse kõikumisest või 
muudest aluseks võetavatest väärtustest;

Or. en

Selgitus

Eesmärk on vältida kõikumise ja tootluse segiajamist.
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Muudatusettepanek 5

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 oma valitud 
veebisaidil enne, kui vastavat 
investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 
müüa. Investeerimistoote koostaja 
vastutab põhiteabe dokumentide sisu eest.

Or. en

Selgitus

Jaeinvestorite õiguskindluse suurendamiseks põhiteabedokumentide osas on vaja rõhutada, et 
need dokumendid koostab üksainus osapool ehk investeerimistoote koostaja, kes vastutab
koostatud põhiteabe dokumentide sisu eest. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimistoote koostaja kehtestab 
asjakohased menetlused ja korra, millega 
tagatakse, et jaeinvestorid, kes on esitanud 
põhiteabedokumendiga seotud kaebuse, 
saavad õigeaegselt ja nõuetekohaselt 
sisulise vastuse.

Investeerimistoote koostaja kehtestab 
asjakohased menetlused ja korra, millega 
tagatakse, et jaeinvestorid, kes on esitanud 
põhiteabedokumendiga seotud kaebuse, 
saavad õigeaegselt ja nõuetekohaselt 
sisulise vastuse kooskõlas siseriikliku 
õigusega, et vältida dubleerimist.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kohaldavad käesoleva 
määruse kohasel isikuandmete töötlemisel 
direktiivi 94/46/EÜ.

1. Liikmesriigid kohaldavad käesoleva 
määruse kohasel isikuandmete töötlemisel 
direktiivi 95/46/EÜ.

Or. en

Selgitus

Tehniline parandus.

Muudatusettepanek 8

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 täielikult sama 
rikkumise eest kahel korral 
kohtumõistmise ja karistamise keeldu.

Or. en

Selgitus

Mitmekordse karistamise keeld on oluline põhimõte, mida tunnustatakse ELi põhiõiguste 
harta artiklis 50, ning see tuleb selgelt kõnesolevas sättes ette näha.



PA\926631ET.doc 9/11 PE504.372v01-00

ET

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
käesoleva määruse kohaselt pädevate 
asutuste poolt kohaldatavad 
haldusmeetmed ja -karistused avaldatakse 
kirjalikult.
Haldusmeetmed ja -karistused on 
nõuetekohaselt põhjendatud, esitatakse 
otsuse põhjused ning olemasolevad 
õiguskaitsevahendid, sealhulgas kohtusse 
edasikaebamise või läbivaatamise 
võimalused, selleks pädevad 
ametiasutused ja ettenähtud tähtajad.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada õigus tõhusale kohtulikule õiguskaitsele, mis on tunnustatud ELi põhiõiguste 
harta artiklis 47. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vastutava isiku vastutuse astet; (b) vastutava isiku õigusliku vastutuse 
astet;

Or. en
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Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vastutava isiku varasemaid rikkumisi. (e) vastutava isiku varasemaid 
õigusrikkumisi.

Or. en

Muudatusettepanek 12

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 finantsturgude 
stabiilsust.

Artikli 19 lõikes 1 osutatud rikkumiste eest 
määratud lõplikud 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 finantsturgude 
stabiilsust.

Kui avaldamine põhjustaks asjaomastele 
isikutele ebaproportsionaalset kahju, 
avaldavad pädevad asutused karistused või 
meetmed anonüümselt. 

Kui avaldamine põhjustaks asjaomastele 
isikutele ebaproportsionaalset kahju, 
avaldavad pädevad asutused karistused või 
meetmed anonüümselt. 

Sanktsioonide avaldamisel järgitakse 
põhiõigusi, mis on sätestatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas, eelkõige õigust 
era- ja perekonnaelu austamisele ning 
õigust isikuandmete kaitsele. 
Liikmesriigid võtavad kõik meetmed, et 
tagada, et halduskaristusi ja -meetmeid ei 
avalikustataks kauem, kui seda nõuab 
siseriiklik õigus, ning hiljem need 
kustutatakse automaatselt. Liikmesriigid 
võtavad kõik tehnilised meetmed ja 
tagatised, et hoida ära halduskaristuste ja 
-meetmete avaldamist kolmandate isikute 
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poolt pärast nende avalikustamisaja 
lõppemist.

Or. en

Selgitus

Karistuste avaldamine rikub põhiõigusi, eeskätt õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele. Kõik nimetatud õiguse piirangud peavad vastama põhiõiguste harta artiklis 52 
sätestatud tingimustele. Järgida tuleb vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid. 
Seepärast tuleks karistusi avaldada vaid piiratud aja jooksul ning tuleks võtta tehnilisi 
meetmeid, et hoida ära võimalus, mis on seotud väliste otsingumootorite kasutamisega ning 
veebisaitidega, kus endiselt avaldatakse karistusi pärast selleks ette nähtud avalikustamise 
aega. Selleks võib näiteks kasutada automaatse indekseerimise keeldu. 


