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Põhjendus 6 sõnastatakse järgmiselt:

(6) Kuna ESMA peaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/20101 
kohaselt tegema oma pädevusvaldkonnas järelevalvet ja hindama turuarengut, tuleb 
suurendada ESMA teadmisi, laiendades ESMA praeguseid andmebaase, et need 
hõlmaksid kõiki alternatiivse investeerimisfondi valitsejaid ja eurofondi valitsejaid, 
liikmesriike, kus nad teenuseid osutavad, ning kõiki alternatiivseid 
investeerimisfonde ja eurofonde, mida kõnealused alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejad ja eurofondi valitsejad valitsevad ja turustavad, ning kõiki liikmesriike, kus 
neid investeerimisfonde turustatakse. Selleks ja et ESMA saaks keskandmebaasi 
ajakohastada, peaksid pädevad asutused edastama ESMA-le teabe teadaannete ja 
teatiste kohta, teabe, mille nad on direktiivide 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL alusel 
saanud piiriülese tegevuse kohta, ning teabe kõikide muudatuste kohta, mida tuleks 
andmebaasis kajastada. Kõik dokumendid, mis on seotud pädevate asutuste 
vaheliste teadaannetega, tuleks edastada ESMA loodava teavitusportaali kaudu. 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, 
millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), 
muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni 
otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).
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Lisatakse põhjendused 7 a, 7 b ja 7 c:

(7a) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1286/20141 on 
direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis b määratletud fondivalitsejad, 
kõnealuse direktiivi artiklis 27 osutatud äriühinguna asutatud fondid ning 
kõnealuse direktiivi artikli 1 lõikes 2 osutatud eurofondide osakute osas nõustajad 
ja nende müüjad kuni 31. detsembrini 2019 määruse (EL) nr 1286/2014 kohaste 
kohustuste täitmisest vabastatud. Määruses (EL) nr 1286/2014 on ühtlasi sätestatud, 
et komisjon peab määruse hiljemalt 31. detsembriks 2018 läbi vaatama, et hinnata 
muu hulgas seda, kas ajutise erandi kehtivusaega tuleks pikendada või kas pärast 
vajalike kohandamiste kindlakstegemist tuleks direktiivi 2009/65/EÜ sätted 
investorile esitatava põhiteabe kohta asendada määruse (EL) nr 1286/2014 kohase 
põhiteabedokumendiga või pidada neid sellega samaväärseks.

(7b) Et komisjonil oleks võimalik teha läbivaatamine, nagu Euroopa Parlament ja 
nõukogu olid määruses (EL) nr 1286/2014 algselt ette näinud, tuleks 
läbivaatamistähtaega 12 kuu võrra pikendada. Euroopa Parlamendi pädev komisjon 
peaks läbivaatamisel toetama komisjoni sellega, et korraldab nii ettevõtjate kui ka 
tarbijate huve esindavate sidusrühmadega teemakohase kuulamise.

(7c) Vältimaks seda, et seni, kuni määruse (EL) nr 1286/2014 kohaselt komisjoni poolt 
tehtava läbivaatamise tulemusel võetakse seadusandlikud aktid vastu ja neid 
hakatakse rakendama, saavad investorid sama investeeringu korral kaks eri 
eelteabedokumenti, s.o nii investorile eurofondi kohta esitatava põhiteabe kui ka 
PRIIPe puudutava põhiteabedokumendi, tuleks ajutise erandi kehtivusaega, mille 
kohaselt on direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis b määratletud 
fondivalitsejad, kõnealuse direktiivi artiklis 27 osutatud äriühinguna asutatud 
fondid ning kõnealuse direktiivi artikli 1 lõikes 2 osutatud eurofondide osakute osas 
nõustajad ja nende müüjad määruse (EL) nr 1286/2014 kohastest kohustustest 
ajutiselt vabastatud, 24 kuu võrra pikendada. Ilma et see piiraks nimetatud erandi 
kehtivusaja pikendamist, peaksid kõik asjaomased institutsioonid ja 
järelevalveasutused püüdma tegutseda võimalikult kiiresti, et aidata ajutise erandi 
kohaldamist lõpetada. 

Artikli 10 punkt b sõnastatakse järgmiselt:

b) kõik eurofondid, mida turustatakse teises liikmesriigis, nende valitseja ja loetelu 
liikmesriikidest, kus neid fonde turustatakse.

(Muudatusettepanek võeti parlamendikomisjonis vastu, kuid seda ei olnud tõlkimiseks 
saadetud tekstis.)

(Puudutab kõiki keeleversioone.)

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) 
nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste 
investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1).


