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LYHYET PERUSTELUT

Tämän ehdotuksen tarkoituksena on avoimuuden lisääminen yksityissijoittajille tarkoitetuilla 
sijoitusmarkkinoilla. Vähittäissijoitustuotteilla – joita ovat sijoitusrahastot, strukturoidut 
vähittäistuotteet ja tietyt sijoitustarkoituksiin käytettyjen vakuutussopimusten tyypit – on 
keskeinen merkitys EU:n kansalaisille, sillä niiden avulla kansalaiset voivat kerätä säästöjä ja 
tehdä sijoituksia.

Vähittäissijoitustuotteet ovat kuitenkin muuttumassa entistä monimutkaisemmiksi ja 
teknisesti vaikeammin ymmärrettäviksi. Tämän vuoksi kansalaisten on vaikea arvioida ja 
vertailla niitä sekä tehdä asianmukaisia ja tietoon pohjautuvia päätöksiä rahoitustuotteesta, 
jota he ovat ostamassa. Viime vuosina vähittäissijoittajat ovat menettäneet rahaa sijoituksissa, 
joihin on liittynyt riskejä, jotka eivät ole olleet läpinäkyviä tai joita he eivät ole ymmärtäneet 
oikein osittain siksi, että annetut tiedot ovat olleet epäselviä, riittämättömiä ja epätyydyttäviä.

Ehdotuksessa vahvistetaan entistä selkeämmät finanssilaitoksia koskevat säännöt ja 
velvoitteet, mitä tulee avaintietoihin, jotka rahoitusalan yritysten on julkistettava 
parantaakseen tuotteiden ymmärrettävyyttä ja helpottaakseen niiden vertailua. Siinä annetaan 
toimivaltaisille viranomaisille myös valtuudet määrätä rahoitusalan yrityksille hallinnollisia 
seuraamuksia ja toimenpiteitä tämän säädöksen velvoitteiden rikkomisesta.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti valittuun säädöstyyppiin. Asetuksella edistetään entistä 
yhdenmukaisemman järjestelmän luomista unioniin ja sen myötä helpotetaan tuotteiden 
vertailua unionissa sekä rahoitusalan yritysten ja asiakkaiden toimintoja unionin tasolla.

Ehdotus sisältää perusoikeuksiin vaikuttavia säännöksiä. Valmistelija katsoo, että niitä ei 
käsitellä riittävästi ja asianmukaisesti komission ehdotuksessa. Ehdotuksessa annetaan 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille valtuudet määrätä hallinnollisia seuraamuksia tässä 
ehdotuksessa asetettujen velvoitteiden rikkomisesta. Siinä säädetään myös määrättyjen 
seuraamusten julkistamisesta, henkilöitä koskevat tiedot mukaan luettuina. Ehdotuksessa 
asetettuihin velvoitteisiin kuuluu loppujen lopuksi henkilötietojen käsittely.

Valmistelijan ehdottamilla tarkistuksilla pyritään varmistamaan, että yksilön perusoikeuksia 
kunnioitetaan ja ne otetaan asianmukaisesti huomioon. Tämä on olennaista, jotta varmistetaan 
toteutettujen toimien lainmukaisuus ja vältetään se, että ne voidaan peruuttaa, koska ne eivät 
kunnioita perusoikeuksia. Tästä johtuen ehdotetuissa tarkistuksissa korostetaan, että kaikista 
toimivaltaisten viranomaisten hallinnollisista seuraamuksista ja toteuttamista toimenpiteistä 
on ilmoitettava kirjallisesti ja ne on varustettava asianmukaisin perusteluin, joissa ilmoitetaan 
oikeussuojakeinot tuomioistuinkäsittelyä varten ja kyseisen viranomaisen nimi.

Mitä tulee seuraamusten julkistamiseen, tarkistuksilla pyritään varmistamaan, että 
julkistamisessa kunnioitetaan perusoikeuksia. Jos seuraamus julkistettaisiin 
rajoittamattomaksi tai pitkäksi ajanjaksoksi tai se voitaisiin ottaa huomioon monta vuotta 
seuraamuksen määräämisen jälkeen, se olisi suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteiden 
vastaista ja leimaisi yksilön menneestä tapahtumasta, joka ei kuvastaisi yksilön tämänhetkistä 
käytöstä tai tilannetta. Seuraamusten määräämistä tai oikeudellisten menettelyjen lopettamista 
koskevien hallinnollisten päätösten julkistamiseen sovelletaan jäsenvaltioissa erityisiä 
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sääntöjä, jotka eivät monissa tapauksissa salli henkilötietojen julkistamista tai joilla asetetaan 
erityisehtoja. Tietosuojan lisäksi jäsenvaltioiden lainsäädännössä asetetaan yksityisyyden ja 
perhe-elämän suojaan liittyviä ehtoja. Tässä yhteydessä on tärkeää muistaa asiaa C-92/09 –
Schecke koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen päätös, jossa julistettiin 
suhteellisuusperiaatteen rikkomisen vuoksi mitättömäksi maataloustukien saajien nimien 
julkistaminen.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous-
ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdantokohdan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Joulukuussa 2010 annetun komission 
tiedonannon ”Seuraamusjärjestelmien 
lujittaminen finanssipalvelujen alalla” 
mukaisesti ja tässä asetuksessa asetettavien 
vaatimusten noudattamisen 
varmistamiseksi on tärkeää, että 
jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet 
varmistaakseen, että tämän asetuksen 
rikkomisesta määrätään asianmukaisia 
hallinnollisia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä. Jotta voidaan varmistaa, että 
seuraamukset ovat varoittavia, ja lujittaa 
sijoittajansuojaa varoittamalla sijoittajia 
sijoitustuotteista, joiden markkinointi 
rikkoo tätä asetusta, seuraamukset ja 
toimenpiteet olisi yleensä julkaistava 
lukuun ottamatta tiettyjä tarkoin 
määriteltyjä olosuhteita.

(24) Joulukuussa 2010 annetun komission 
tiedonannon ”Seuraamusjärjestelmien 
lujittaminen finanssipalvelujen alalla” 
mukaisesti ja tässä asetuksessa asetettavien 
vaatimusten noudattamisen 
varmistamiseksi on tärkeää, että 
jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet 
varmistaakseen, että tämän asetuksen 
rikkomisesta määrätään asianmukaisia 
hallinnollisia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä. Jotta voidaan varmistaa, että 
seuraamukset ovat varoittavia, ja lujittaa 
sijoittajansuojaa varoittamalla sijoittajia 
sijoitustuotteista, joiden markkinointi 
rikkoo tätä asetusta, seuraamukset ja 
toimenpiteet olisi yleensä julkaistava 
lukuun ottamatta tiettyjä tarkoin 
määriteltyjä olosuhteita. Seuraamusten 
määräämisessä ja julkistamisessa olisi 
noudatettava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
perusoikeuksia, erityisesti yksityis- ja 
perhe-elämän kunnioittamista, 
henkilötietojen suojaa ja oikeutta 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan oikeudenkäyntiin.

Or. en
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Perustelu
Tarkistuksella selvennetään, että hallinnollisten seuraamusten ja toimenpiteiden 
toteuttamisessa sekä niiden julkistamisessa on kunnioitettava perusoikeuksia, erityisesti 
oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, henkilötietojen suojaa ja oikeutta 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 95/46/EY 
säännellään jäsenvaltioissa tämän 
asetuksen yhteydessä ja toimivaltaisten 
viranomaisten valvonnassa tapahtuvaa 
henkilötietojen käsittelyä. Yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 45/2001 säännellään 
Euroopan valvontaviranomaisten tämän 
asetuksen mukaisesti Euroopan 
tietosuojavaltuutetun valvonnassa 
harjoittamaa henkilötietojen käsittelyä. 
Tämän asetuksen yhteydessä harjoitettavan 
henkilötietojen käsittelyn, kuten 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
henkilötietojen vaihdon tai siirron, olisi 
tapahduttava direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti ja Euroopan 
valvontaviranomaisten harjoittaman 
tietojen vaihdon tai siirron olisi 
tapahduttava asetuksen (EY) N:o 45/2001 
mukaisesti.

(27) Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 95/46/EY 
säännellään jäsenvaltioissa tämän 
asetuksen yhteydessä ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, erityisesti 
jäsenvaltioiden nimeämien 
riippumattomien viranomaisten,
valvonnassa tapahtuvaa henkilötietojen 
käsittelyä. Yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä 
joulukuuta 2000 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 45/2001 säännellään Euroopan 
valvontaviranomaisten tämän asetuksen 
mukaisesti Euroopan tietosuojavaltuutetun 
valvonnassa harjoittamaa henkilötietojen 
käsittelyä. Tämän asetuksen yhteydessä 
harjoitettavan henkilötietojen käsittelyn, 
kuten toimivaltaisten viranomaisten välisen 
henkilötietojen vaihdon tai siirron, olisi 
tapahduttava direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti ja Euroopan 
valvontaviranomaisten harjoittaman 
tietojen vaihdon tai siirron olisi 
tapahduttava asetuksen (EY) N:o 45/2001 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että tietosuojatoimintojen valvontaa suorittavat riippumattomat 
viranomaiset, etenkin tietosuojaviranomaiset, EU:n perusoikeuskirjan 7 artiklan ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan mukaisesti. Komission ehdotuksen teksti 
on epäselvä, koska viitettä "toimivaltaiset viranomaiset" käytetään ehdotuksessa viittaamaan 
"rahoitusvalvonnasta vastaaviin toimivaltaisiin" viranomaisiin. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(31) Tässä asetuksessa kunnioitetaan
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut ja 
perustamissopimuksessa vahvistetut 
periaatteet, etenkin henkilötietojen suoja, 
oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin, 
syyttömyysolettama ja oikeus 
puolustukseen, laillisuusperiaate ja 
rikoksista määrättävien rangaistusten 
oikeasuhteisuuden periaate sekä kielto 
syyttää ja rangaista oikeudenkäynnissä 
kahdesti samasta rikoksesta, ja asetusta 
on sovellettava kyseisten oikeuksien ja 
periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Säädöksessä on määriteltävä selvästi perusoikeudet, joihin suora vaikutus kohdistuu, ja se, 
miten ne otetaan huomioon ehdotuksessa, jotta varmistetaan, että siinä kunnioitetaan näitä 
perusoikeuksia.
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Tarkistus 4

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’ sijoitusta, jonka 
erääntymispäivänä sijoittajalle takaisin 
maksettava määrä on sijoituksen 
oikeudellisesta muodosta riippumatta 
alttiina viitearvojen vaihteluille tai muiden 
viitteenä käytettyjen arvojen vaihteluille;

Or. en

Perustelu

Tällä vältetään vaihtelun ja tuoton välinen sekaannus.

Tarkistus 5

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 valitsemallaan 
verkkosivustolla ennen kuin sijoitustuotetta 
voidaan myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteiden kehittäjä vastaa 
avaintietoasiakirjan sisällöstä.

Or. en

Perustelu

Jotta parannetaan yksityissijoittajan oikeusvarmuutta avaintietoasiakirjojen vastuun suhteen, 
on korostettava, että avaintietoasiakirjoja laatii yksi osapuoli: sijoitustuotteiden kehittäjä, 
joka vastaa laatimiensa avaintietoasiakirjojen sisällöstä.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
direktiiviä 95/46/EY niissä tämän 
asetuksen nojalla suoritettavaan 
henkilötietojen käsittelyyn.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttäessään 19 artiklan mukaisia 
valtuuksiaan toimivaltaisten viranomaisten 
on tehtävä tiivistä yhteistyötä sen 
varmistamiseksi, että hallinnolliset 
toimenpiteet ja seuraamukset johtavat 
tuloksiin, joita tällä asetuksella toivotaan 
saavutettavan, ja koordinoitava 
toimintansa, jotta vältetään mahdolliset 
kaksinkertaiset ja päällekkäiset toimet 
sovellettaessa hallinnollisia toimenpiteitä ja 
seuraamuksia rajat ylittävissä tapauksissa.

2. Käyttäessään 19 artiklan mukaisia 
valtuuksiaan toimivaltaisten viranomaisten 
on tehtävä tiivistä yhteistyötä sen 
varmistamiseksi, että hallinnolliset 
toimenpiteet ja seuraamukset johtavat 
tuloksiin, joita tällä asetuksella toivotaan 
saavutettavan, ja koordinoitava 
toimintansa, jotta vältetään mahdolliset 
kaksinkertaiset ja päällekkäiset toimet 
sovellettaessa hallinnollisia toimenpiteitä ja 
seuraamuksia rajat ylittävissä tapauksissa 
noudattaen täysimääräisesti kieltoa 
syyttää ja rangaista oikeudenkäynnissä 
kahdesti samasta rikoksesta.

Or. en

Perustelu

Ne bis in idem -periaate on EU:n perusoikeuskirjan 50 artiklassa tunnustettu olennainen 
periaate, ja se on määriteltävä selkeästi tässä säännöksessä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikista tämän asetuksen mukaisista 
toimivaltaisten viranomaisten 
määräämistä hallinnollisista 
toimenpiteistä ja seuraamuksista 
ilmoitetaan kirjallisesti.
Tällaiset hallinnolliset toimenpiteet ja 
seuraamukset on perusteltava 
asianmukaisesti, niiden yhteydessä on 
eriteltävä päätöksen syyt ja ilmoitettava 
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käytettävissä olevista 
oikeussuojakeinoista, mukaan luettuina 
muutoksenhakumenettelyt tai 
uudelleentarkastelut tuomioistuimessa tai 
muussa oikeudenhoitoelimessä, 
oikeussuojakeinon suhteen toimivaltainen 
viranomainen ja tällaisen toimen 
määräaika.

Or. en

Perustelu

On varmistettava EU:n perusoikeuskirjan 47 artiklassa tunnustettu oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) vastuussa olevan henkilön aikaisemmin 
mahdollisesti tekemät säännösten 
rikkomiset.

e) vastuussa olevan henkilön aikaisemmin 
mahdollisesti tekemät säännösten 
oikeudelliset rikkomiset.

Or. en
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Tarkistus 12

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 lopulliset 
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.

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

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

Seuraamusten julkistamisessa on 
kunnioitettava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettuja 
perusoikeuksia, erityisesti oikeutta 
yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamiseen ja oikeutta 
henkilötietojen suojaan.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
toimenpiteet, joilla varmistetaan, että 
hallinnollisia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä ei pidetä julkistettuina 
kauemmin kuin kansallinen lainsäädäntö 
edellyttää, minkä jälkeen tiedot tuhotaan 
automaattisesti. Jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tekniset toimenpiteet ja 
suojakeinot estääkseen, että kolmannet 
osapuolet julkistavat hallinnollisia 
seuraamuksia ja toimenpiteitä 
julkistamista koskevan määräajan 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Seuraamusten julkistaminen vaikuttaa perusoikeuteen, erityisesti yksityiselämän 
kunnioittamista koskevaan oikeuteen ja henkilötietojen suojaan. Kaikkien näitä oikeuksia 
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koskevien rajoitusten on noudatettava EU:n perusoikeuskirjan 52 artiklan mukaisia ehtoja. 
Tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatetta olisi noudatettava. Tämän vuoksi seuraamukset 
olisi julkistettava rajoitetuksi ajanjaksoksi ja teknisiä toimenpiteitä olisi toteutettava, jotta 
ehkäistään seuraamuksen julkistamista määräajan jälkeen jatkavien ulkoisten hakukoneiden 
ja verkkosivustojen käyttö esimerkiksi estämällä automaattinen indeksointi.


