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Johdanto-osan 6 kappale kuuluu seuraavasti:

(6) Koska EAMV:n olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1095/20101 mukaisesti seurattava ja arvioitava markkinakehitystä omalla 
vastuualueellaan, on aiheellista ja tarpeellista lisätä EAMV:n tietämystä laajentamalla sen 
nykyisiä tietokantoja sisältämään tiedot kaikista vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja 
yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöistä, jäsenvaltioista, joissa ne tarjoavat palvelujaan, sekä 
kaikista vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ja yhteissijoitusyrityksistä, joita kyseiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt hoitavat ja 
markkinoivat, ja kaikista jäsenvaltioista, joissa näitä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia 
yrityksiä markkinoidaan. Tätä varten toimivaltaisten viranomaisten olisi toimitettava 
EAMV:lle tiedot ilmoituksista ja ilmoituskirjeistä sekä tiedot, jotka ne ovat saaneet 
direktiivien 2009/65/EY ja 2011/61/EU mukaisesti rajat ylittävästä toiminnasta, ja tiedot 
mahdollisista muutoksista, jotka olisi otettava huomioon tietokannassa, jotta EAMV voi 
pitää keskustietokannan ajan tasalla. Kaikki toimivaltaisten viranomaisten väliset 
ilmoituksiin liittyvien asiakirjojen siirrot olisi toteutettava sellaisen ilmoitusportaalin 
kautta, jonka EAMV perustaa.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, 
Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä 
päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 
331, 15.12.2010, s. 84).
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Lisätään johdanto-osan 7 a, 7 b ja 7 c kappaleet seuraavasti:

(7 a) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/20141 mukaan 
direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan määritelmän mukaiset 
rahoitusyhtiöt, mainitun direktiivin 27 artiklassa tarkoitetut sijoitusyhtiöt sekä sen 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteissijoitusyritysten osuuksia koskevaa neuvontaa 
antavat tai niitä myyvät henkilöt vapautetaan asetuksen (EU) N:o 1286/2014 mukaisista 
velvoitteista 31 päivään joulukuuta 2019 saakka. Asetuksessa (EU) N:o 1286/2014 
säädetään myös, että komissio tarkastelee kyseistä asetusta uudelleen 31 päivään 
joulukuuta 2018 mennessä arvioidakseen muun muassa sitä, olisiko tätä siirtymäkauden 
vapautusta pidennettävä vai olisiko direktiivin 2009/65/EY sijoittajille annettavia 
avaintietoja koskevat säännökset korvattava asetuksen (EU) N:o 1286/2014 
avaintietoasiakirjaa koskevilla säännöksillä tai katsottava niitä vastaaviksi, sen jälkeen, 
kun mahdolliset mukautukset on yksilöity.

(7 b) Jotta komissio voisi suorittaa asetuksen (EU) N:o 1286/2014 tarkistamisen siten 
kuin Euroopan parlamentti ja neuvosto alun perin edellyttivät, uudelleentarkastelun 
määräaikaa olisi pidennettävä 12 kuukaudella. Euroopan parlamentin asiasta vastaavan 
valiokunnan olisi tuettava komission tarkistusprosessia järjestämällä aihetta koskeva 
kuulemistilaisuus teollisuuden ja kuluttajien etuja edustavien asiaankuuluvien 
sidosryhmien kanssa.

(7 c) Jotta voidaan välttää se, että sijoittajat saavat samasta sijoitusrahastosta kaksi 
erilaista ennakkotietoasiakirjaa (yhteissijoitusyritysten sijoittajille annettava 
avaintietoasiakirja ja PRIIP-tuotteiden avaintietoasiakirja) sillä aikaa, kun asetuksen (EU) 
N:o 1286/2014 mukaisen komission uudelleentarkastelun tuloksena olevia säädöksiä 
hyväksytään ja pannaan täytäntöön, siirtymäkauden vapautusta asetuksen (EU) 
N:o 1286/2014 mukaisista rahoitusyhtiöiden velvoitteista, sellaisina kuin ne on määritelty 
direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, ja mainitun direktiivin 
27 artiklassa tarkoitettujen sijoitusyhtiöiden velvoitteista sekä mainitun direktiivin 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteissijoitusyritysten osuuksia koskevaa neuvontaa 
antavien tai niitä myyvien henkilöiden velvoitteista olisi pidennettävä 24 kuukaudella. 
Tästä pidennyksestä riippumatta kaikkien osallisten toimielinten ja valvontaviranomaisten 
olisi pyrittävä toimimaan mahdollisimman nopeasti kyseisen siirtymäkauden poikkeuksen 
lopettamisen mahdollistamiseksi.

10 artiklan b alakohta kuuluu seuraavasti:

b) kaikki yhteissijoitusyritykset, joita markkinoidaan toisessa jäsenvaltiossa, näiden 
yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiö ja luettelo jäsenvaltioista, joissa niitä markkinoidaan.

(Tarkistukset hyväksyttiin valiokunnassa, mutta ne puuttuivat käännettäväksi lähetetystä 
tekstistä.)

(Koskee kaikkia kieliversioita.)

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 
2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) 
koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).


