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B8-0974/2016 

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission delegoidusta asetuksesta, annettu 

30 päivänä kesäkuuta 2016, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja 

vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 

täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen 

esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten 

asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä 

(C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2016)0399) (”delegoitu asetus”), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan, 

– ottaa huomioon vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia 

sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 ja erityisesti sen 8 artiklan 

5 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 5 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) 

perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 

2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan 

vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY 

muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 sekä 

Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) 

perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 

2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 13 artiklan, 

– ottaa huomioon teknisen sääntelystandardin luonnoksen, jonka Euroopan 

valvontaviranomaisten yhteiskomitea laati 6. huhtikuuta 2016 Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetusten (EU) N:o 1093/2010, 1094/2010 ja 1095/2010 10 ja 56 artiklan 

mukaisesti, 

– ottaa huomioon komissiolle ilmoitetun ja sille 30. kesäkuuta 2016 lähetetyn talous- ja 

raha-asioiden valiokunnan puheenjohtajan kirjeen sekä 12. heinäkuuta 2016 lähetetyn 

talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtajan kirjeen, 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan päätöslauselmaesityksen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan, 

A. pitää olennaisena, että kuluttajille annettavat investointituotteita koskevat tiedot ovat 

vertailukelpoisia, jotta kyetään edistämään yhdenvertaisia toimintaedellytyksiä 



 

RE\1103523FI.docx 3/4 PE589.549v01-00 

 FI 

markkinoilla riippumatta siitä, millainen rahoituksen välittäjä tuottaa tai markkinoi 

investointituotteita; 

B. toteaa, että investoijia johdettaisiin harhaan, jos  luottoriski poistettaisiin 

vakuutustuotteiden riskiluokituslaskelmista; 

C. toteaa, että usean vaihtoehdon mukaisten tuotteiden kohtelua on täsmennettävä edelleen, 

etenkin kun on kyse yhteissijoitusyhtiöiden rahastoja koskevasta vapauttamisesta 

asetuksen (EU) N:o 1286/2014 mukaisesti; 

D. katsoo, että komission hyväksymässä delegoidussa säädöksessä olevat tulevia 

tuottonäkymiä koskevat laskentamenetelmät ovat puutteellisia eivätkä ne siten täytä 

asetuksen (EU) N:o 1286/2014 mukaista vaatimusta, jossa edellytetään, että annettavat 

tiedot ”ovat täsmällisiä, tasapuolisia ja selkeitä eivätkä johda harhaan kyseisiä 

yksityissijoittajia”; katsoo erityisesti, että eräiden PRIIP-tuotteiden kohdalla tiedot eivät 

osoita edes epäsuotuisassa skenaariossa eivätkä edes silloin, kun kyseiset tuotteet ovat 

tuottaneet tappiota jo suositellun hallussapitojakson vähimmäiskeston aikana, että 

investoijat voivat menettää rahojaan; 

E. toteaa, että delegoidussa säädöksessä ei ole yksityiskohtaista ohjeistusta 

ymmärrettävyyttä koskevasta varoituksesta, jolloin vakavana vaarana on, että tätä 

avaintietoasiakirjan elementtiä sovelletaan sisämarkkinoilla epäyhtenäisesti; 

F. katsoo edelleen, että teknisiä sääntelystandardeja koskevassa toimeksiannossa olisi 

uutena elementtinä jatkettava standardointia sen suhteen, milloin ymmärrettävyyttä 

koskeva varoitus on annettava; 

G. toteaa, että jos muutoksia ei tehdä, on vaarana, että delegoidun asetuksen säännökset 

ovat ristiriidassa lainsäädännön hengen ja päämäärän kanssa, kun tarkoituksena on antaa 

yksityissijoittajille selkeitä, vertailukelpoisia ja ymmärrettäviä sekä 

harhaanjohtamattomia tietoja PRIIP-tuotteista; 

H. toteaa, että parlamentin neuvotteluryhmä pyysi komissiolle 30. kesäkuuta 2016 

lähetetyssä talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtajan kirjeessä komissiota 

arvioimaan, olisiko asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täytäntöönpanoa lykättävä; 

1. vastustaa komission delegoitua asetusta; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan 

sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan; 

3. pyytää komissiota esittämään uuden delegoidun säädöksen, jossa otetaan huomioon 

edellä mainitut huolenaiheet;  

4. kehottaa komissiota harkitsemaan ehdotusta asetuksen (EU) N:o 1286/2014 

soveltamisen lykkäämisestä, jotta voidaan varmistaa asetuksessa ja delegoidussa 

asetuksessa asetettujen vaatimusten moitteeton täyttäminen sekä välttää tason 1 

soveltaminen ennen kuin tekniset sääntelystandardit ovat tulleet voimaan;  

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä 
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jäsenvaltioiden hallituksille. 


