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Tarkistus 65
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Yksityissijoittajille tarjotaan yhä 
useammin laajaa erityyppisten 
sijoitustuotteiden valikoimaa heidän 
harkitessaan sijoituksen tekoa. Kyseisillä 
tuotteilla tarjotaan usein erityisiä 
sijoitusratkaisuja, jotka on suunniteltu 
yksityissijoittajien tarpeiden mukaan mutta 
jotka ovat usein monimutkaisia ja 
vaikeaselkoisia. Kyseisiin 
sijoitustuotteisiin sijoittaville annetaan 
nykyisin tietoja koordinoimattomalla 
tavalla, eikä yksityissijoittaja useinkaan 
pysty näiden tietojen avulla vertailemaan 
eri tuotteita toisiinsa ja saamaan käsitystä 
tuotteiden ominaisuuksista. Tämän vuoksi 
yksityissijoittajat ovat usein tehneet 
sijoituksia, joihin liittyviä riskejä ja 
kustannuksia he eivät ole täysin 
ymmärtäneet, minkä seurauksena he ovat 
toisinaan kärsineet odottamattomia 
tappioita.

(1) Yksityissijoittajille tarjotaan yhä 
useammin laajaa erityyppisten 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden (PRIPs-
tuotteet) valikoimaa heidän harkitessaan 
sijoituksen tekoa. Kyseisillä tuotteilla 
voidaan tarjota erityisiä sijoitusratkaisuja, 
jotka on suunniteltu yksityissijoittajien 
tarpeiden mukaan mutta jotka ovat usein 
monimutkaisia ja vaikeaselkoisia. 
Kyseisiin PRIPs-tuotteisiin sijoittaville 
annetaan nykyisin tietoja 
koordinoimattomalla tavalla, eikä 
yksityissijoittaja useinkaan pysty näiden 
tietojen avulla vertailemaan eri tuotteita 
toisiinsa tai saamaan käsitystä tuotteiden 
ominaisuuksista eivätkä ne useinkaan 
lisää sijoittajan tietämystä sijoitusasioista. 
Tämän vuoksi yksityissijoittajat ovat usein 
tehneet sijoituksia, joihin liittyviä riskejä ja 
kustannuksia he eivät ole täysin 
ymmärtäneet, minkä seurauksena he ovat 
toisinaan kärsineet odottamattomia 
tappioita.

Or. en

Tarkistus 66
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Yksityissijoittajille tarjotaan yhä 
useammin laajaa erityyppisten 

(1) Yksityissijoittajille tarjotaan yhä 
useammin laajaa erityyppisten 
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sijoitustuotteiden valikoimaa heidän 
harkitessaan sijoituksen tekoa. Kyseisillä 
tuotteilla tarjotaan usein erityisiä 
sijoitusratkaisuja, jotka on suunniteltu 
yksityissijoittajien tarpeiden mukaan mutta 
jotka ovat usein monimutkaisia ja 
vaikeaselkoisia. Kyseisiin 
sijoitustuotteisiin sijoittaville annetaan 
nykyisin tietoja koordinoimattomalla 
tavalla, eikä yksityissijoittaja useinkaan 
pysty näiden tietojen avulla vertailemaan 
eri tuotteita toisiinsa ja saamaan käsitystä 
tuotteiden ominaisuuksista. Tämän vuoksi 
yksityissijoittajat ovat usein tehneet 
sijoituksia, joihin liittyviä riskejä ja 
kustannuksia he eivät ole täysin 
ymmärtäneet, minkä seurauksena he ovat 
toisinaan kärsineet odottamattomia 
tappioita.

vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden valikoimaa 
heidän harkitessaan sijoituksen tekoa. 
Kyseisillä tuotteilla tarjotaan usein erityisiä 
sijoitusratkaisuja, jotka on suunniteltu 
yksityissijoittajien tarpeiden mukaan mutta 
jotka ovat usein monimutkaisia ja 
vaikeaselkoisia. Kyseisiin 
sijoitustuotteisiin sijoittaville annetaan 
nykyisin tietoja koordinoimattomalla 
tavalla, eikä yksityissijoittaja useinkaan 
pysty näiden tietojen avulla vertailemaan 
eri tuotteita toisiinsa ja saamaan käsitystä 
tuotteiden ominaisuuksista. Tämän vuoksi 
yksityissijoittajat ovat usein tehneet 
sijoituksia, joihin liittyviä riskejä ja 
kustannuksia he eivät ole täysin 
ymmärtäneet, minkä seurauksena he ovat 
toisinaan kärsineet odottamattomia 
tappioita.

Or. en

Perustelu

Avaintietoasiakirjoja koskevan asetuksen tarkoituksena on lisätä vähittäismarkkinoille 
tarkoitettujen paketoitujen sijoitustuotteiden ymmärrettävyyttä ja vertailtavuutta. Asetus olisi 
sen vuoksi rajattava koskemaan ainoastaan näitä paketoituja tuotteita. Myös muita 
tuotetyyppejä koskevat avaintietoasiakirjat tai niihin verrattavat asiakirjat voivat hyvinkin 
olla hyödyksi kuluttajille. Tämä asetus on kuitenkin laadittu PRIPs-tuotteita varten, ja sen 
soveltamisalan muuttaminen voisi vaikuttaa kielteisesti muun muassa sisältöön ja 
vastuujärjestelmään. Perustelu koskee kaikkia samansisältöisiä tarkistuksia.

Tarkistus 67
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Sijoitustuotteiden kehittäjät voivat 
käyttää erillisyhtiöitä ja holdingyhtiöitä 
kiertääkseen sijoittajille annettavaan 
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avaintietoasiakirjaan liittyviä tietojen 
antamista koskevia sääntöjä. Tätä 
asetusta olisi siksi sovellettava tällaisten 
yhtiöiden osakkeisiin tai osuuksiin.

Or. en

Perustelu

Jotkin sijoitustuotteiden kehittäjät käyttävät yhä useammin erillisyhtiöiden ja 
holdingyhtiöiden osakkeita tai osuuksia säännösten kiertämiseen, jotta ne välttyisivät 
lainsäädännössä asetetuilta rajoituksilta. On välttämätöntä varmistaa, että nämä yhtiöt eivät 
välty velvollisuudelta antaa yksityissijoittajille avaintietoasiakirja. Asetuksen sovellettavuutta 
arvioitaessa olisi sen vuoksi noudatettava look through -periaatetta, jotta vältytään sääntöjen 
kiertämisstrategioilta ja porsaanrei´iltä. Tarkistus perustuu Ranskan sääntelyviranomaisten 
ehdotukseen.

Tarkistus 68
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yksityissijoittajille tarjottavien 
sijoitustuotteiden läpinäkyvyyttä koskevien 
säännösten parantaminen on tärkeä 
sijoittajansuojatoimenpide ja 
ennakkoedellytys yksityissijoittajien 
luottamuksen palauttamiseksi 
finanssimarkkinoihin. Ensimmäinen askel 
tähän suuntaan on jo otettu unionin tasolla 
siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa 
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia 
yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) 
koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2009/65/EY perustetun sijoittajalle 
annettavia avaintietoja koskevan 
järjestelmän kehittämisen kautta.

(2) Yksityissijoittajille tarjottavien 
sijoitustuotteiden läpinäkyvyyttä koskevien 
säännösten parantaminen on tärkeä 
sijoittajansuojatoimenpide ja 
ennakkoedellytys yksityissijoittajien 
luottamuksen palauttamiseksi 
finanssimarkkinoihin, mikä on erityisen 
tärkeää finanssikriisin jälkeisessä 
tilanteessa. Ensimmäinen askel tähän 
suuntaan on jo otettu unionin tasolla 
siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa 
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia 
yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) 
koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2009/65/EY perustetun sijoittajalle 
annettavia avaintietoja koskevan 
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järjestelmän kehittämisen kautta.

Or. en

Tarkistus 69
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yksityissijoittajille tarjottavien 
sijoitustuotteiden läpinäkyvyyttä koskevien 
säännösten parantaminen on tärkeä 
sijoittajansuojatoimenpide ja 
ennakkoedellytys yksityissijoittajien 
luottamuksen palauttamiseksi 
finanssimarkkinoihin. Ensimmäinen askel 
tähän suuntaan on jo otettu unionin tasolla 
siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa 
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia 
yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) 
koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2009/65/EY perustetun sijoittajalle 
annettavia avaintietoja koskevan 
järjestelmän kehittämisen kautta.

(2) Yksityissijoittajille tarjottavien 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden 
läpinäkyvyyttä koskevien säännösten 
parantaminen on tärkeä 
sijoittajansuojatoimenpide ja 
ennakkoedellytys yksityissijoittajien 
luottamuksen palauttamiseksi 
finanssimarkkinoihin. Ensimmäinen askel 
tähän suuntaan on jo otettu unionin tasolla 
siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa 
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia 
yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) 
koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2009/65/EY perustetun sijoittajalle 
annettavia avaintietoja koskevan 
järjestelmän kehittämisen kautta.

Or. en

Tarkistus 70
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Erilaiset säännöt, jotka vaihtelevat sen 
mukaan, mikä toimiala tarjoaa 
sijoitustuotteet ja millaista sääntelyä alalla 
sovelletaan kansallisella tasolla, 
merkitsevät epätasapuolisia 
toimintaedellytyksiä eri tuotteille ja 
jakelukanaville, mikä luo lisäesteitä 
finanssipalvelujen ja -tuotteiden 
sisämarkkinoille. Jäsenvaltiot ovat jo 
toteuttaneet erilaisia koordinoimattomia 
toimia sijoittajansuojatoimenpiteissä 
olevien puutteiden korjaamiseksi, ja on 
todennäköistä, että ne jatkaisivat niiden 
toteuttamista. Sijoitustuotteita koskevien 
tietojen antamisessa noudatettavat erilaiset 
menettelytavat estävät tasapuolisten 
toimintaedellytysten luomisen eri 
sijoitustuotteiden kehittäjille ja myyjille ja 
vääristävät sen vuoksi kilpailua. Ne 
aiheuttavat myös sen, että sijoittajansuojan 
taso unionissa on epäyhtenäinen. Erot ovat 
myös esteenä sisämarkkinoiden 
toteutumiselle ja sujuvalle toiminnalle. 
Tämän vuoksi tarkoituksenmukaisin 
oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 
114 artikla sellaisena kuin sitä on tulkittu 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
yhtenäisessä oikeuskäytännössä.

(3) Erilaiset säännöt, jotka vaihtelevat sen 
mukaan, mikä toimiala tarjoaa 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
paketoidut sijoitustuotteet ja millaista 
sääntelyä alalla sovelletaan kansallisella 
tasolla, merkitsevät epätasapuolisia 
toimintaedellytyksiä eri tuotteille ja 
jakelukanaville, mikä luo lisäesteitä 
finanssipalvelujen ja -tuotteiden 
sisämarkkinoille. Jäsenvaltiot ovat jo 
toteuttaneet erilaisia koordinoimattomia 
toimia sijoittajansuojatoimenpiteissä 
olevien puutteiden korjaamiseksi, ja on 
todennäköistä, että ne jatkaisivat niiden 
toteuttamista. Vähittäismarkkinoille 
tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita 
koskevien tietojen antamisessa 
noudatettavat erilaiset menettelytavat 
estävät tasapuolisten toimintaedellytysten 
luomisen erilaisten vähittäismarkkinoille 
tarkoitettujen paketoitujen 
sijoitustuotteiden kehittäjille ja myyjille ja 
vääristävät sen vuoksi kilpailua. Ne 
aiheuttavat myös sen, että sijoittajansuojan 
taso unionissa on epäyhtenäinen. Erot ovat 
myös esteenä sisämarkkinoiden 
toteutumiselle ja sujuvalle toiminnalle. 
Tämän vuoksi tarkoituksenmukaisin 
oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 
114 artikla sellaisena kuin sitä on tulkittu 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
yhtenäisessä oikeuskäytännössä.

Or. en

Tarkistus 71
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Erojen torjumiseksi unionin tasolla on 
tarpeen antaa yhtenäiset avoimuussäännöt, 
joita sovelletaan kaikkiin toimijoihin 
sijoitustuotteiden markkinoilla. Asetus on 
tarpeen sen varmistamiseksi, että 
avaintietoasiakirjoille vahvistetaan 
yhteinen yhtenäinen standardi asiakirjojen 
muodon ja sisällön yhdenmukaistamiseksi. 
Asetuksen suoraan sovellettavilla 
säännöillä varmistettaisiin, että kaikkiin 
toimijoihin sijoitustuotemarkkinoilla 
sovelletaan samoja vaatimuksia. Näin 
myös varmistettaisiin tietojen yhtenäinen 
antaminen ehkäisemällä toisistaan 
poikkeavat kansalliset vaatimukset, joita 
seuraisi direktiivin saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Asetuksen käyttö 
on aiheellista myös sen varmistamiseksi, 
että kaikkiin sijoitustuotteita myyviin 
toimijoihin sovelletaan yhtenäisiä 
yksityissijoittajille annettavan 
avaintietoasiakirjan toimittamista koskevia 
vaatimuksia.

(4) Erojen torjumiseksi sekä tuotteiden 
tarjoajien ja jakelijoiden kustannusten ja 
epävarmuuden vähentämiseksi unionin 
tasolla on tarpeen antaa yhtenäiset 
avoimuussäännöt, joita sovelletaan 
kaikkiin toimijoihin sijoitustuotteiden 
markkinoilla. Asetus on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että avaintietoasiakirjoille 
vahvistetaan yhteinen yhtenäinen standardi 
asiakirjojen muodon ja sisällön 
yhdenmukaistamiseksi. Asetuksen suoraan 
sovellettavilla säännöillä varmistettaisiin, 
että kaikkiin toimijoihin 
sijoitustuotemarkkinoilla sovelletaan 
samoja vaatimuksia. Näin myös 
varmistettaisiin tietojen yhtenäinen 
antaminen ehkäisemällä toisistaan 
poikkeavat kansalliset vaatimukset, joita 
seuraisi direktiivin saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Asetuksen käyttö 
on aiheellista myös sen varmistamiseksi, 
että kaikkiin sijoitustuotteita myyviin 
toimijoihin sovelletaan yhtenäisiä 
yksityissijoittajille annettavan 
avaintietoasiakirjan toimittamista koskevia 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 72
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Erojen torjumiseksi unionin tasolla on 
tarpeen antaa yhtenäiset avoimuussäännöt, 
joita sovelletaan kaikkiin toimijoihin 
sijoitustuotteiden markkinoilla. Asetus on 
tarpeen sen varmistamiseksi, että 
avaintietoasiakirjoille vahvistetaan 

(4) Erojen torjumiseksi unionin tasolla on 
tarpeen antaa yhtenäiset avoimuussäännöt, 
joita sovelletaan kaikkiin toimijoihin 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden 
markkinoilla. Asetus on tarpeen sen 



AM\927693FI.doc 9/177 PE504.397v02-00

FI

yhteinen yhtenäinen standardi asiakirjojen 
muodon ja sisällön yhdenmukaistamiseksi. 
Asetuksen suoraan sovellettavilla 
säännöillä varmistettaisiin, että kaikkiin 
toimijoihin sijoitustuotemarkkinoilla 
sovelletaan samoja vaatimuksia. Näin 
myös varmistettaisiin tietojen yhtenäinen 
antaminen ehkäisemällä toisistaan 
poikkeavat kansalliset vaatimukset, joita 
seuraisi direktiivin saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Asetuksen käyttö 
on aiheellista myös sen varmistamiseksi, 
että kaikkiin sijoitustuotteita myyviin 
toimijoihin sovelletaan yhtenäisiä 
yksityissijoittajille annettavan 
avaintietoasiakirjan toimittamista koskevia 
vaatimuksia.

varmistamiseksi, että avaintietoasiakirjoille 
vahvistetaan yhteinen yhtenäinen standardi 
asiakirjojen muodon ja sisällön 
yhdenmukaistamiseksi. Asetuksen suoraan 
sovellettavilla säännöillä varmistettaisiin, 
että kaikkiin toimijoihin 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden 
markkinoilla sovelletaan samoja 
vaatimuksia. Näin myös varmistettaisiin 
tietojen yhtenäinen antaminen 
ehkäisemällä toisistaan poikkeavat 
kansalliset vaatimukset, joita seuraisi 
direktiivin saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. Asetuksen käyttö on 
aiheellista myös sen varmistamiseksi, että 
kaikkiin vähittäismarkkinoille 
tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita 
myyviin toimijoihin sovelletaan yhtenäisiä 
yksityissijoittajille annettavan 
avaintietoasiakirjan toimittamista koskevia 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 73
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On olennaisen tärkeää, että tietojen 
antamista sijoitustuotteista parannetaan, 
jotta yksityissijoittajien luottamus 
finanssimarkkinoihin voitaisiin palauttaa, 
mutta yhtä tärkeää on myös se, että näiden 
tuotteiden myyntiä säännellään 
tehokkaasti. Tämä asetus täydentää 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/39/EY mukaisia jakelua 
koskevia toimenpiteitä. Se täydentää myös 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/92/EY mukaisia 
vakuutustuotteiden jakelua koskevia 

(5) On olennaisen tärkeää, että tietojen 
antamista sijoitustuotteista parannetaan, 
jotta yksityissijoittajien luottamus 
finanssimarkkinoihin voitaisiin palauttaa, 
mutta yhtä tärkeää on myös se, että näiden 
tuotteiden myyntiä säännellään 
tehokkaasti. Jos sijoitustuotteiden 
jakeluun liittyviä erityisnäkökohtia 
säännellään jollakin muulla unionin 
säädöksellä, kyseisen säädöksen 
säännökset ovat ensisijaisia tämän 
asetuksen säännöksiin nähden. Tämä 
koskee erityisesti direktiiviä 2004/39/EY ja 
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toimenpiteitä. 2002/92/EY. 

Or. de

Tarkistus 74
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On olennaisen tärkeää, että tietojen 
antamista sijoitustuotteista parannetaan, 
jotta yksityissijoittajien luottamus 
finanssimarkkinoihin voitaisiin palauttaa, 
mutta yhtä tärkeää on myös se, että näiden 
tuotteiden myyntiä säännellään 
tehokkaasti. Tämä asetus täydentää 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/39/EY mukaisia jakelua 
koskevia toimenpiteitä. Se täydentää myös 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/92/EY mukaisia 
vakuutustuotteiden jakelua koskevia 
toimenpiteitä.

(5) On olennaisen tärkeää, että tietojen 
antamista vähittäismarkkinoille 
tarkoitetuista paketoiduista 
sijoitustuotteista parannetaan, jotta 
yksityissijoittajien luottamus 
finanssimarkkinoihin voitaisiin palauttaa, 
mutta yhtä tärkeää on myös se, että näiden 
tuotteiden myyntiä säännellään 
tehokkaasti. Tämä asetus täydentää 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/39/EY mukaisia jakelua 
koskevia toimenpiteitä (mukaan lukien 
sijoitusneuvonta, 
sijoittajansuojatoimenpiteet ja muut 
myyntipalvelut). Se täydentää myös 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/92/EY mukaisia 
vakuutustuotteiden jakelua koskevia 
toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Tässä asetuksessa ehdotettavilla tuotetietojen antamista koskevilla toimenpiteillä 
täydennetään sijoitusneuvontaa, sijoittajansuojatoimenpiteitä ja myyntipalveluita koskevia 
sijoittajansuojatoimenpiteitä, jotka kuuluvat direktiivin 2004/39/EY soveltamisalaan.

Tarkistus 75
Thomas Händel
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai muut viitearvot kuin korko 
vaikuttavat sijoittajalle tarjottuun tuottoon. 
Tähän olisi sisällyttävä sellaiset 
sijoitustuotteet kuin sijoitusrahastot, 
sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
strukturoidut tuotteet. Näiden tuotteiden 
tapauksessa sijoitukset eivät ole suoria 
eikä niitä ole tehty ostamalla tai pitämällä 
hallussa varsinaisia omaisuuseriä. 
Tällaiset tuotteet toimivat sen sijaan 
välittäjinä sijoittajan ja markkinoiden 
välillä, sillä niissä paketoidaan, 
yhdistellään tai niputetaan yhteen 
omaisuuseriä erilaisten riskialtistumien 
luomiseksi, erilaisten 
tuoteominaisuuksien tarjoamiseksi tai 
erilaisten kustannusrakenteiden 
aikaansaamiseksi verrattuna suoraan 
hallussapitoon. Paketointi voi antaa 
yksityissijoittajille tilaisuuden noudattaa 
sijoitusstrategioita, jotka olisivat muutoin 
saavuttamattomissa tai epäkäytännöllisiä, 
mutta se voi edellyttää myös lisätietojen 
antamista erityisesti sijoitusten 
paketointitapojen vertailun 
mahdollistamiseksi.

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai viitearvot vaikuttavat sijoittajalle 
tarjottuun tuottoon. Tähän olisi sisällyttävä 
sellaiset sijoitustuotteet kuin 
sijoitusrahastot, sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
strukturoidut tuotteet.

Or. de

Tarkistus 76
Sharon Bowles
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai muut viitearvot kuin korko 
vaikuttavat sijoittajalle tarjottuun tuottoon. 
Tähän olisi sisällyttävä sellaiset 
sijoitustuotteet kuin sijoitusrahastot, 
sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
strukturoidut tuotteet. Näiden tuotteiden 
tapauksessa sijoitukset eivät ole suoria 
eikä niitä ole tehty ostamalla tai pitämällä 
hallussa varsinaisia omaisuuseriä. 
Tällaiset tuotteet toimivat sen sijaan 
välittäjinä sijoittajan ja markkinoiden 
välillä, sillä niissä paketoidaan, 
yhdistellään tai niputetaan yhteen 
omaisuuseriä erilaisten riskialtistumien 
luomiseksi, erilaisten 
tuoteominaisuuksien tarjoamiseksi tai 
erilaisten kustannusrakenteiden 
aikaansaamiseksi verrattuna suoraan 
hallussapitoon. Paketointi voi antaa 
yksityissijoittajille tilaisuuden noudattaa 
sijoitusstrategioita, jotka olisivat muutoin 
saavuttamattomissa tai epäkäytännöllisiä, 
mutta se voi edellyttää myös lisätietojen 
antamista erityisesti sijoitusten 
paketointitapojen vertailun 
mahdollistamiseksi.

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai muut viitearvot kuin korko 
vaikuttavat sijoittajalle tarjottuun tuottoon. 
Tähän olisi sisällyttävä sellaiset 
sijoitustuotteet kuin sijoitusrahastot, 
sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
strukturoidut tuotteet, samoin kuin 
yrityslainat sekä erillisyhtiöiden 
liikkeeseenlaskemat välineet.

Or. en

Tarkistus 77
Pervenche Berès
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai muut viitearvot kuin korko 
vaikuttavat sijoittajalle tarjottuun tuottoon. 
Tähän olisi sisällyttävä sellaiset 
sijoitustuotteet kuin sijoitusrahastot, 
sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
strukturoidut tuotteet. Näiden tuotteiden 
tapauksessa sijoitukset eivät ole suoria 
eikä niitä ole tehty ostamalla tai pitämällä 
hallussa varsinaisia omaisuuseriä. 
Tällaiset tuotteet toimivat sen sijaan 
välittäjinä sijoittajan ja markkinoiden 
välillä, sillä niissä paketoidaan, 
yhdistellään tai niputetaan yhteen 
omaisuuseriä erilaisten riskialtistumien 
luomiseksi, erilaisten 
tuoteominaisuuksien tarjoamiseksi tai 
erilaisten kustannusrakenteiden 
aikaansaamiseksi verrattuna suoraan 
hallussapitoon. Paketointi voi antaa 
yksityissijoittajille tilaisuuden noudattaa 
sijoitusstrategioita, jotka olisivat muutoin 
saavuttamattomissa tai epäkäytännöllisiä, 
mutta se voi edellyttää myös lisätietojen 
antamista erityisesti sijoitusten 
paketointitapojen vertailun 
mahdollistamiseksi.

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin tai kohde-etuutena 
oleviin sijoituksiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai viitearvot vaikuttavat sijoittajalle 
tarjottuun tuottoon. Tähän olisi sisällyttävä 
sellaiset sijoitustuotteet kuin 
sijoitusrahastot, henkivakuutussopimukset 
ja niiden kohde-etuutena olevat sijoitukset 
ja vähittäismarkkinoille tarkoitetut tuotteet, 
mukaan lukien suoraan omistetut 
omaisuuserät, kuten yrityslainat tai 
valtion joukkovelkakirjat ja osakkeet, joita 
tarjotaan yleisölle tai jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla. 

Or. en

Tarkistus 78
Jean-Paul Gauzès
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai muut viitearvot kuin korko 
vaikuttavat sijoittajalle tarjottuun tuottoon. 
Tähän olisi sisällyttävä sellaiset 
sijoitustuotteet kuin sijoitusrahastot, 
sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
strukturoidut tuotteet. Näiden tuotteiden 
tapauksessa sijoitukset eivät ole suoria 
eikä niitä ole tehty ostamalla tai pitämällä 
hallussa varsinaisia omaisuuseriä. 
Tällaiset tuotteet toimivat sen sijaan 
välittäjinä sijoittajan ja markkinoiden 
välillä, sillä niissä paketoidaan, 
yhdistellään tai niputetaan yhteen 
omaisuuseriä erilaisten riskialtistumien 
luomiseksi, erilaisten tuoteominaisuuksien 
tarjoamiseksi tai erilaisten 
kustannusrakenteiden aikaansaamiseksi 
verrattuna suoraan hallussapitoon. 
Paketointi voi antaa yksityissijoittajille 
tilaisuuden noudattaa sijoitusstrategioita, 
jotka olisivat muutoin saavuttamattomissa 
tai epäkäytännöllisiä, mutta se voi 
edellyttää myös lisätietojen antamista 
erityisesti sijoitusten paketointitapojen 
vertailun mahdollistamiseksi.

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai muut viitearvot kuin korko 
vaikuttavat sijoittajalle tarjottuun tuottoon. 
Tähän olisi sisällyttävä sellaiset 
sijoitustuotteet kuin sijoitusrahastot, 
sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut tuotteet, 
mukaan lukien suoraan omistetut 
omaisuuserät, kuten valtion 
joukkovelkakirjat tai osakkeet, joita 
tarjotaan yleisölle tai jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi jäsenvaltiossa 
sijaitsevilla tai toimivilla säännellyillä 
markkinoilla. Vähittäismarkkinoille 
tarkoitetut paketoidut ja strukturoidut 
tuotteet toimivat välittäjinä sijoittajan ja 
markkinoiden välillä, sillä niissä 
paketoidaan, yhdistellään tai niputetaan 
yhteen omaisuuseriä erilaisten 
riskialtistumien luomiseksi, erilaisten 
tuoteominaisuuksien tarjoamiseksi tai 
erilaisten kustannusrakenteiden 
aikaansaamiseksi verrattuna suoraan 
hallussapitoon. Paketointi voi antaa 
yksityissijoittajille tilaisuuden noudattaa 
sijoitusstrategioita, jotka olisivat muutoin 
saavuttamattomissa tai epäkäytännöllisiä, 
mutta se voi edellyttää myös lisätietojen 
antamista erityisesti sijoitusten 
paketointitapojen vertailun 
mahdollistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 79
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai muut viitearvot kuin korko 
vaikuttavat sijoittajalle tarjottuun tuottoon. 
Tähän olisi sisällyttävä sellaiset 
sijoitustuotteet kuin sijoitusrahastot, 
sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
strukturoidut tuotteet. Näiden tuotteiden 
tapauksessa sijoitukset eivät ole suoria eikä 
niitä ole tehty ostamalla tai pitämällä 
hallussa varsinaisia omaisuuseriä. Tällaiset 
tuotteet toimivat sen sijaan välittäjinä 
sijoittajan ja markkinoiden välillä, sillä 
niissä paketoidaan, yhdistellään tai 
niputetaan yhteen omaisuuseriä erilaisten 
riskialtistumien luomiseksi, erilaisten 
tuoteominaisuuksien tarjoamiseksi tai 
erilaisten kustannusrakenteiden 
aikaansaamiseksi verrattuna suoraan 
hallussapitoon. Paketointi voi antaa 
yksityissijoittajille tilaisuuden noudattaa 
sijoitusstrategioita, jotka olisivat muutoin 
saavuttamattomissa tai epäkäytännöllisiä, 
mutta se voi edellyttää myös lisätietojen 
antamista erityisesti sijoitusten 
paketointitapojen vertailun 
mahdollistamiseksi.

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai muut viitearvot kuin korko 
vaikuttavat sijoittajalle tarjottuun tuottoon, 
eikä strukturoituja talletuksia pitäisi 
jättää sen ulkopuolelle. Tähän olisi 
sisällyttävä sellaiset sijoitustuotteet kuin 
sijoitusrahastot, sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
strukturoidut tuotteet. Näiden tuotteiden 
tapauksessa sijoitukset eivät ole suoria eikä 
niitä ole tehty ostamalla tai pitämällä 
hallussa varsinaisia omaisuuseriä. Tällaiset 
tuotteet toimivat sen sijaan välittäjinä 
sijoittajan ja markkinoiden välillä, sillä 
niissä paketoidaan, yhdistellään tai 
niputetaan yhteen omaisuuseriä erilaisten 
riskialtistumien luomiseksi, erilaisten 
tuoteominaisuuksien tarjoamiseksi tai 
erilaisten kustannusrakenteiden 
aikaansaamiseksi verrattuna suoraan 
hallussapitoon. Paketointi voi antaa 
yksityissijoittajille tilaisuuden noudattaa 
sijoitusstrategioita, jotka olisivat muutoin 
saavuttamattomissa tai epäkäytännöllisiä, 
mutta se voi edellyttää myös lisätietojen 
antamista erityisesti sijoitusten 
paketointitapojen vertailun 
mahdollistamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Asetuksen tarkoituksena on antaa yksityissijoittajille mahdollisuus saada käsitys 
monimutkaisten paketoitujen sijoitustuotteiden keskeisistä ominaisuuksista ja vertailla niitä. 
Tavalliset pankkitalletukset ja säästökirjatalletukset eivät ole monimutkaisia, ja ne olisi sen 
vuoksi jätettävä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Strukturoidut talletukset ovat 
kuitenkin monimutkaisempia, ja ne olisi siksi sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 80
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai muut viitearvot kuin korko 
vaikuttavat sijoittajalle tarjottuun tuottoon. 
Tähän olisi sisällyttävä sellaiset 
sijoitustuotteet kuin sijoitusrahastot, 
sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
strukturoidut tuotteet. Näiden tuotteiden 
tapauksessa sijoitukset eivät ole suoria eikä 
niitä ole tehty ostamalla tai pitämällä 
hallussa varsinaisia omaisuuseriä. Tällaiset 
tuotteet toimivat sen sijaan välittäjinä 
sijoittajan ja markkinoiden välillä, sillä 
niissä paketoidaan, yhdistellään tai 
niputetaan yhteen omaisuuseriä erilaisten 
riskialtistumien luomiseksi, erilaisten 
tuoteominaisuuksien tarjoamiseksi tai 
erilaisten kustannusrakenteiden 
aikaansaamiseksi verrattuna suoraan 
hallussapitoon. Paketointi voi antaa 
yksityissijoittajille tilaisuuden noudattaa 
sijoitusstrategioita, jotka olisivat muutoin 
saavuttamattomissa tai epäkäytännöllisiä, 
mutta se voi edellyttää myös lisätietojen 

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai muut viitearvot kuin korko 
vaikuttavat sijoittajalle tarjottuun tuottoon. 
Tähän olisi sisällyttävä sellaiset 
sijoitustuotteet kuin sijoitusrahastot, 
sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
strukturoidut tuotteet. Näiden tuotteiden 
tapauksessa sijoitukset eivät ole suoria eikä 
niitä ole tehty ostamalla tai pitämällä 
hallussa varsinaisia omaisuuseriä. Tällaiset 
tuotteet toimivat sen sijaan välittäjinä 
sijoittajan ja markkinoiden välillä, sillä 
niissä paketoidaan, yhdistellään tai 
niputetaan yhteen omaisuuseriä erilaisten 
riskialtistumien luomiseksi, erilaisten 
tuoteominaisuuksien tarjoamiseksi tai 
erilaisten kustannusrakenteiden 
aikaansaamiseksi verrattuna suoraan 
hallussapitoon. Paketointi voi antaa 
yksityissijoittajille tilaisuuden noudattaa 
sijoitusstrategioita, jotka olisivat muutoin 
saavuttamattomissa tai epäkäytännöllisiä, 
mutta se voi edellyttää myös lisätietojen 
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antamista erityisesti sijoitusten 
paketointitapojen vertailun 
mahdollistamiseksi.

antamista erityisesti sijoitusten 
paketointitapojen vertailun 
mahdollistamiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että yksityissijoittajat 
saavat käsityksen vähittäismarkkinoille 
tarkoitettujen sijoitustuotteiden 
keskeisistä ominaisuuksista ja riskeistä.

Or. en

Tarkistus 81
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai muut viitearvot kuin korko 
vaikuttavat sijoittajalle tarjottuun tuottoon. 
Tähän olisi sisällyttävä sellaiset 
sijoitustuotteet kuin sijoitusrahastot, 
sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
strukturoidut tuotteet. Näiden tuotteiden 
tapauksessa sijoitukset eivät ole suoria eikä 
niitä ole tehty ostamalla tai pitämällä 
hallussa varsinaisia omaisuuseriä. Tällaiset 
tuotteet toimivat sen sijaan välittäjinä 
sijoittajan ja markkinoiden välillä, sillä 
niissä paketoidaan, yhdistellään tai 
niputetaan yhteen omaisuuseriä erilaisten 
riskialtistumien luomiseksi, erilaisten 
tuoteominaisuuksien tarjoamiseksi tai 
erilaisten kustannusrakenteiden 
aikaansaamiseksi verrattuna suoraan 
hallussapitoon. Paketointi voi antaa 
yksityissijoittajille tilaisuuden noudattaa 
sijoitusstrategioita, jotka olisivat muutoin 

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai muut viitearvot kuin korko 
vaikuttavat sijoittajalle tarjottuun tuottoon. 
Tähän olisi sisällyttävä sellaiset 
sijoitustuotteet kuin sijoitusrahastot, 
sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
strukturoidut tuotteet. Näiden tuotteiden 
tapauksessa sijoitukset eivät ole suoria eikä 
niitä ole tehty ostamalla tai pitämällä 
hallussa varsinaisia omaisuuseriä. Tällaiset 
tuotteet toimivat sen sijaan välittäjinä 
sijoittajan ja markkinoiden välillä, sillä 
niissä paketoidaan, yhdistellään tai 
niputetaan yhteen omaisuuseriä erilaisten 
riskialtistumien luomiseksi, erilaisten 
tuoteominaisuuksien tarjoamiseksi tai 
erilaisten kustannusrakenteiden 
aikaansaamiseksi verrattuna suoraan 
hallussapitoon. Paketointi voi antaa 
yksityissijoittajille tilaisuuden noudattaa 
sijoitusstrategioita, jotka olisivat muutoin 
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saavuttamattomissa tai epäkäytännöllisiä, 
mutta se voi edellyttää myös lisätietojen 
antamista erityisesti sijoitusten 
paketointitapojen vertailun 
mahdollistamiseksi.

saavuttamattomissa tai epäkäytännöllisiä, 
mutta se voi edellyttää myös lisätietojen 
antamista erityisesti sijoitusten 
paketointitapojen vertailun 
mahdollistamiseksi. Suoraan omistetut 
omaisuuserät, kuten yritysten osakkeet tai 
valtion joukkovelkakirjat, eivät ole 
paketoituja sijoitustuotteita, ja sen vuoksi 
ne olisi jätettävä tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 82
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos yhden tai useamman omaisuuserän 
tuotto tai muut viitearvot kuin korko 
vaikuttavat sijoittajalle tarjottuun 
tuottoon. Tähän olisi sisällyttävä sellaiset 
sijoitustuotteet kuin sijoitusrahastot, 
sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja 
vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
strukturoidut tuotteet. Näiden tuotteiden 
tapauksessa sijoitukset eivät ole suoria eikä 
niitä ole tehty ostamalla tai pitämällä 
hallussa varsinaisia omaisuuseriä. Tällaiset 
tuotteet toimivat sen sijaan välittäjinä 
sijoittajan ja markkinoiden välillä, sillä 
niissä paketoidaan, yhdistellään tai 
niputetaan yhteen omaisuuseriä erilaisten 
riskialtistumien luomiseksi, erilaisten 
tuoteominaisuuksien tarjoamiseksi tai 
erilaisten kustannusrakenteiden 
aikaansaamiseksi verrattuna suoraan 

(6) Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
niihin tuotteisiin niiden muodosta tai 
rakenteesta riippumatta, jotka 
finanssipalveluala kehittää tarjotakseen 
sijoitusmahdollisuuksia yksityissijoittajille, 
jos erääntymispäivänä sijoittajalle 
takaisin maksettava määrä voi vaihdella, 
koska viitearvot tai yhden tai useamman 
sellaisen omaisuuserän tuotto, jota 
sijoittaja ei hanki suoraan, ovat alttiina 
vaihteluille. Tähän olisi sisällyttävä muun 
muassa sellaiset sijoitustuotteet kuin 
sijoitusrahastot, sijoituspiirteitä sisältävät 
henkivakuutussopimukset ja strukturoidut 
talletukset. Näiden tuotteiden tapauksessa 
sijoitukset eivät ole suoria eikä niitä ole 
tehty ostamalla tai pitämällä hallussa 
varsinaisia omaisuuseriä. Tällaiset tuotteet 
toimivat sen sijaan välittäjinä sijoittajan ja 
markkinoiden välillä, sillä niissä 
paketoidaan, yhdistellään tai niputetaan 
yhteen omaisuuseriä erilaisten 
riskialtistumien luomiseksi, erilaisten 
tuoteominaisuuksien tarjoamiseksi tai 
erilaisten kustannusrakenteiden 
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hallussapitoon. Paketointi voi antaa 
yksityissijoittajille tilaisuuden noudattaa 
sijoitusstrategioita, jotka olisivat muutoin 
saavuttamattomissa tai epäkäytännöllisiä, 
mutta se voi edellyttää myös lisätietojen 
antamista erityisesti sijoitusten 
paketointitapojen vertailun 
mahdollistamiseksi.

aikaansaamiseksi verrattuna suoraan 
hallussapitoon. Paketointi voi antaa 
yksityissijoittajille tilaisuuden noudattaa 
sijoitusstrategioita, jotka olisivat muutoin 
saavuttamattomissa tai epäkäytännöllisiä, 
mutta se voi edellyttää myös lisätietojen 
antamista erityisesti sijoitusten 
paketointitapojen vertailun 
mahdollistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Avaintietoasiakirjoja koskevan asetuksen tarkoituksena on lisätä vähittäismarkkinoille 
tarkoitettujen paketoitujen sijoitustuotteiden ymmärrettävyyttä ja vertailtavuutta. Asetus olisi 
tässä vaiheessa rajattava koskemaan ainoastaan näitä paketoituja tuotteita, ja sen 
soveltamisalaan olisi sisällytettävä muita sijoitustuotteita ainoastaan Euroopan tason 
valvontaviranomaisten toteuttamien kattavien kustannus-hyötyanalyysien perusteella.

Tarkistus 83
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Erittäin suurta 
erityisasiantuntemusta edustavat elimet 
Euroopan pankkivalvontaviranomaisten 
komitea CEBS, Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitea 
CESR ja Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitea 
CEIOPS esittivät komissiolle 
näkemyksensä avaintietoasiakirjaa 
koskevasta vaatimuksesta. Niiden 
työryhmän loppuraportissa (6 päivänä 
lokakuuta 2010) sovittiin määritelmästä, 
jonka komissio otti sittemmin käyttöön. 
Määritelmä perustuu kaikkien 
sidosryhmien kanssa käydyn laajan 
vuoropuhelun ja kuulemisen tuloksiin, ja 
sitä olisi noudatettava. Kun asetuksen 
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soveltamisala rajataan koskemaan 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 
paketoituja sijoitustuotteita, 
avaintietoasiakirjasta tulee käytännössä 
tehokkaampi, koska toimintatapa on 
kohdennetumpi ja kuluttajien kannalta 
hyödyllisempi, kun kohteena ovat vain 
tuotteet, joiden yhteydessä 
avaintietoasiakirjasta on selvästi hyötyä. 
Jos soveltamisalaa tarkastellaan 
uudelleen tuonnempana, on mahdollista 
arvioida avaintietoasiakirjan 
ensivaikutuksia ja tehdä kattava 
kustannus-hyötyanalyysi ennen kuin 
soveltamisalaa mahdollisesti tarvittaessa 
laajennetaan, jos havaitaan arbitraasia ja 
kuluttajille on aiheutunut vahinkoa.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus perustuu valvontaviranomaisten edeltäjien tarjoamaan 
asiantuntemukseen. Sen perusteella olisi noudatettava määritelmää, joka rajaa 
soveltamisalan koskemaan PRIPs-tuotteita. Jos soveltamisalaa aiotaan laajentaa, olisi 
analysoitava kattavasti kuluttajien saama hyöty ja heille aiheutuvat kustannukset sekä 
yhtymäkohdat muiden direktiivien ja asetusten kanssa.

Tarkistus 84
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tätä asetusta olisi sovellettava myös 
sellaisten erillisyhtiöiden ja 
holdingyhtiöiden osakkeisiin tai 
osuuksiin, joita sijoitustuotteen kehittäjä 
voi luoda kiertääkseen tätä asetusta.

Or. en
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Tarkistus 85
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa, että tätä 
asetusta sovelletaan pelkästään 
kyseisenkaltaisiin paketoituihin 
sijoitustuotteisiin, vakuutustuotteet, joiden 
yhteydessä ei tarjota 
sijoitusmahdollisuuksia, ja tuotteet, jotka 
ovat alttiina ainoastaan korkoriskille, olisi 
jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Suoraan omistetut 
omaisuuserät, kuten yritysten osakkeet tai 
valtion joukkovelkakirjat, eivät ole 
paketoituja sijoitustuotteita, ja sen vuoksi 
ne olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Koska tämän asetuksen 
tavoitteena on parantaa yksityissijoittajille 
markkinoitavia sijoitustuotteita koskevien 
tietojen vertailtavuutta ja 
ymmärrettävyyttä, tätä asetusta ei tulisi 
soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 
3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta 
ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 
25 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/138/EY soveltamisalaan. 
Lisäksi tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei 
sovelleta direktiiviä 2003/41/EY, olisi 
jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja että työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 

(7) Institutionaalisille sijoittajille 
tarkoitetut sijoitusrahastot eivät kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.
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ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.

Or. de

Tarkistus 86
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa, että tätä 
asetusta sovelletaan pelkästään 
kyseisenkaltaisiin paketoituihin 
sijoitustuotteisiin, vakuutustuotteet, joiden 
yhteydessä ei tarjota 
sijoitusmahdollisuuksia, ja tuotteet, jotka 
ovat alttiina ainoastaan korkoriskille, olisi 
jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Suoraan omistetut 
omaisuuserät, kuten yritysten osakkeet tai 
valtion joukkovelkakirjat, eivät ole 
paketoituja sijoitustuotteita, ja sen vuoksi 
ne olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Koska tämän asetuksen 
tavoitteena on parantaa yksityissijoittajille 
markkinoitavia sijoitustuotteita koskevien 
tietojen vertailtavuutta ja 
ymmärrettävyyttä, tätä asetusta ei tulisi 
soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 
3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 

(7) Vakuutustuotteet, joiden yhteydessä ei 
tarjota sijoitusmahdollisuuksia, ja tuotteet, 
jotka ovat alttiina ainoastaan korkoriskille, 
olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Koska tämän asetuksen 
tavoitteena on parantaa yksityissijoittajille 
markkinoitavia sijoitustuotteita koskevien 
tietojen vertailtavuutta ja 
ymmärrettävyyttä, tätä asetusta ei tulisi 
soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 
3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan. Lisäksi 
tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei sovelleta 
direktiiviä 2003/41/EY, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja että työntekijä ei voi 
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marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan. Lisäksi 
tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei sovelleta 
direktiiviä 2003/41/EY, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja että työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.

valita eläketuotteen tarjoajaa. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.

Or. en

Tarkistus 87
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa, että tätä 
asetusta sovelletaan pelkästään 
kyseisenkaltaisiin paketoituihin 
sijoitustuotteisiin, vakuutustuotteet, joiden 
yhteydessä ei tarjota 
sijoitusmahdollisuuksia, ja tuotteet, jotka 
ovat alttiina ainoastaan korkoriskille, olisi 
jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Suoraan omistetut 
omaisuuserät, kuten yritysten osakkeet tai 
valtion joukkovelkakirjat, eivät ole 
paketoituja sijoitustuotteita, ja sen vuoksi 
ne olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Koska tämän asetuksen 

(7) Koska tämän asetuksen tavoitteena on 
parantaa yksityissijoittajille markkinoitavia 
sijoitustuotteita koskevien tietojen 
vertailtavuutta ja ymmärrettävyyttä, tätä 
asetusta ei tulisi soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 
3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
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tavoitteena on parantaa yksityissijoittajille 
markkinoitavia sijoitustuotteita koskevien 
tietojen vertailtavuutta ja 
ymmärrettävyyttä, tätä asetusta ei tulisi 
soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 
3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan. Lisäksi 
tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei sovelleta 
direktiiviä 2003/41/EY, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja että työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.

parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan. Lisäksi 
tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei sovelleta 
direktiiviä 2003/41/EY, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja että työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.

Or. en

Tarkistus 88
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa, että tätä (7) Jotta voidaan varmistaa, että tätä 
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asetusta sovelletaan pelkästään 
kyseisenkaltaisiin paketoituihin 
sijoitustuotteisiin, vakuutustuotteet, joiden 
yhteydessä ei tarjota 
sijoitusmahdollisuuksia, ja tuotteet, jotka 
ovat alttiina ainoastaan korkoriskille, olisi 
jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Suoraan omistetut 
omaisuuserät, kuten yritysten osakkeet tai 
valtion joukkovelkakirjat, eivät ole 
paketoituja sijoitustuotteita, ja sen vuoksi 
ne olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Koska tämän asetuksen 
tavoitteena on parantaa yksityissijoittajille 
markkinoitavia sijoitustuotteita koskevien 
tietojen vertailtavuutta ja 
ymmärrettävyyttä, tätä asetusta ei tulisi 
soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 
3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan. Lisäksi 
tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei sovelleta 
direktiiviä 2003/41/EY, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja että työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.

asetusta sovelletaan pelkästään 
kyseisenkaltaisiin paketoituihin 
sijoitustuotteisiin, vakuutustuotteet, joiden 
yhteydessä ei tarjota 
sijoitusmahdollisuuksia, ja tuotteet, jotka 
ovat alttiina ainoastaan korkoriskille, 
strukturoituja talletuksia lukuun 
ottamatta, olisi jätettävä asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle. Suoraan 
omistetut omaisuuserät, kuten yritysten 
osakkeet tai valtion joukkovelkakirjat, 
eivät ole paketoituja sijoitustuotteita, ja sen 
vuoksi ne olisi jätettävä asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle. Koska tämän 
asetuksen tavoitteena on parantaa 
yksityissijoittajille markkinoitavia 
sijoitustuotteita koskevien tietojen 
vertailtavuutta ja ymmärrettävyyttä, tätä 
asetusta ei tulisi soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 
3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan. Lisäksi 
tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei sovelleta 
direktiiviä 2003/41/EY, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja että työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
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tapaan yksityissijoittajille.

Or. en

Perustelu

Asetuksen tarkoituksena on antaa yksityissijoittajille mahdollisuus saada käsitys 
monimutkaisten paketoitujen sijoitustuotteiden keskeisistä ominaisuuksista ja vertailla niitä. 
Tavalliset pankkitalletukset ja säästökirjatalletukset eivät ole monimutkaisia, ja ne olisi sen 
vuoksi jätettävä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Strukturoidut talletukset ovat 
kuitenkin monimutkaisempia, ja ne olisi siksi sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 89
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa, että tätä 
asetusta sovelletaan pelkästään 
kyseisenkaltaisiin paketoituihin 
sijoitustuotteisiin, vakuutustuotteet, joiden 
yhteydessä ei tarjota 
sijoitusmahdollisuuksia, ja tuotteet, jotka 
ovat alttiina ainoastaan korkoriskille, olisi 
jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Suoraan omistetut 
omaisuuserät, kuten yritysten osakkeet tai 
valtion joukkovelkakirjat, eivät ole 
paketoituja sijoitustuotteita, ja sen vuoksi 
ne olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Koska tämän asetuksen 
tavoitteena on parantaa yksityissijoittajille 
markkinoitavia sijoitustuotteita koskevien 
tietojen vertailtavuutta ja 
ymmärrettävyyttä, tätä asetusta ei tulisi 
soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 
3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY tai vakuutus- ja 

(7) Jotta voidaan varmistaa, että tätä 
asetusta sovelletaan pelkästään 
kyseisenkaltaisiin vähittäismarkkinoille 
tarkoitettuihin paketoituihin 
sijoitustuotteisiin, vakuutustuotteet, joiden 
yhteydessä ei tarjota 
sijoitusmahdollisuuksia, ja talletukset 
strukturoituja talletuksia lukuun 
ottamatta sekä tuotteet, jotka ovat alttiina 
ainoastaan korkoriskille, olisi jätettävä 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. 
Suoraan omistetut omaisuuserät, kuten 
yritysten osakkeet tai valtion 
joukkovelkakirjat, eivät ole paketoituja 
sijoitustuotteita, ja sen vuoksi ne olisi 
jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Koska tämän asetuksen 
tavoitteena on parantaa yksityissijoittajille 
markkinoitavia vähittäismarkkinoille 
tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita 
koskevien tietojen vertailtavuutta ja 
ymmärrettävyyttä, tätä asetusta ei tulisi 
soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
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jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan. Lisäksi 
tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei sovelleta 
direktiiviä 2003/41/EY, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja että työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.

laitosten toiminnasta ja valvonnasta 
3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan. Lisäksi 
tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei sovelleta 
direktiiviä 2003/41/EY, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta, samoin kuin 
jäsenvaltioiden tai unionin lainsäädännön 
alaiset virallisesti tunnustetut 
eläketuotteet ja sosiaaliturvajärjestelmät. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.

Or. en

Tarkistus 90
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa, että tätä 
asetusta sovelletaan pelkästään 
kyseisenkaltaisiin paketoituihin 
sijoitustuotteisiin, vakuutustuotteet, joiden 
yhteydessä ei tarjota 
sijoitusmahdollisuuksia, ja tuotteet, jotka 

(7) Jotta voidaan varmistaa, että tätä 
asetusta sovelletaan pelkästään 
kyseisenkaltaisiin paketoituihin 
sijoitustuotteisiin, vakuutustuotteet, joiden 
yhteydessä ei tarjota 
sijoitusmahdollisuuksia, ja tuotteet, jotka 
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ovat alttiina ainoastaan korkoriskille, olisi 
jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Suoraan omistetut 
omaisuuserät, kuten yritysten osakkeet tai 
valtion joukkovelkakirjat, eivät ole 
paketoituja sijoitustuotteita, ja sen vuoksi 
ne olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Koska tämän asetuksen 
tavoitteena on parantaa yksityissijoittajille 
markkinoitavia sijoitustuotteita koskevien 
tietojen vertailtavuutta ja 
ymmärrettävyyttä, tätä asetusta ei tulisi 
soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 
3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan. Lisäksi 
tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei sovelleta 
direktiiviä 2003/41/EY, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja että työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.

ovat alttiina ainoastaan korkoriskille, olisi 
jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Suoraan omistetut 
omaisuuserät, kuten yritysten osakkeet tai 
valtion joukkovelkakirjat, eivät ole 
paketoituja sijoitustuotteita, ja sen vuoksi 
ne olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Asetuksen soveltamisala 
olisi edelleen rajattava tarkalleen 
paketoituihin sijoitustuotteisiin. Näin 
tuodaan esiin, että 
rahoitusmarkkinatuotteet ovat 
monimutkaisuustasoltaan erilaisia, ja 
otetaan huomioon tuotteiden kehittäjille 
ja sijoitustuotteiden myyjille asetettujen 
vaatimusten oikeasuhteisuus. Koska 
tämän asetuksen tavoitteena on parantaa 
yksityissijoittajille markkinoitavia 
sijoitustuotteita koskevien tietojen 
vertailtavuutta ja ymmärrettävyyttä, tätä 
asetusta ei tulisi soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 
3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan. Lisäksi 
tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei sovelleta 
direktiiviä 2003/41/EY, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja että työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
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tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.

Or. en

Tarkistus 91
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa, että tätä 
asetusta sovelletaan pelkästään 
kyseisenkaltaisiin paketoituihin 
sijoitustuotteisiin, vakuutustuotteet, joiden 
yhteydessä ei tarjota 
sijoitusmahdollisuuksia, ja tuotteet, jotka 
ovat alttiina ainoastaan korkoriskille, olisi 
jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Suoraan omistetut 
omaisuuserät, kuten yritysten osakkeet tai 
valtion joukkovelkakirjat, eivät ole 
paketoituja sijoitustuotteita, ja sen vuoksi 
ne olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Koska tämän asetuksen 
tavoitteena on parantaa yksityissijoittajille 
markkinoitavia sijoitustuotteita koskevien 
tietojen vertailtavuutta ja 
ymmärrettävyyttä, tätä asetusta ei tulisi 
soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 
3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan. Lisäksi 
tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei sovelleta 
direktiiviä 2003/41/EY, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 

(7) Jotta voidaan varmistaa, että tätä 
asetusta sovelletaan pelkästään 
kyseisenkaltaisiin paketoituihin 
sijoitustuotteisiin, vakuutustuotteet, joiden 
yhteydessä ei tarjota 
sijoitusmahdollisuuksia, ja muut 
talletukset kuin strukturoidut talletukset 
olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Suoraan omistetut 
omaisuuserät, kuten yritysten osakkeet tai 
valtion joukkovelkakirjat, eivät ole 
paketoituja sijoitustuotteita, ja sen vuoksi 
ne olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Koska tämän asetuksen 
tavoitteena on parantaa yksityissijoittajille 
markkinoitavia sijoitustuotteita koskevien 
tietojen vertailtavuutta ja 
ymmärrettävyyttä, tätä asetusta ei tulisi 
soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 
3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan. Lisäksi 
tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei sovelleta 
direktiiviä 2003/41/EY, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
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ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja että työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.

ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja että työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.

Or. en

Tarkistus 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa, että tätä 
asetusta sovelletaan pelkästään 
kyseisenkaltaisiin paketoituihin 
sijoitustuotteisiin, vakuutustuotteet, joiden 
yhteydessä ei tarjota 
sijoitusmahdollisuuksia, ja tuotteet, jotka 
ovat alttiina ainoastaan korkoriskille, olisi 
jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Suoraan omistetut 
omaisuuserät, kuten yritysten osakkeet tai 
valtion joukkovelkakirjat, eivät ole 
paketoituja sijoitustuotteita, ja sen vuoksi 
ne olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Koska tämän asetuksen 
tavoitteena on parantaa yksityissijoittajille 
markkinoitavia sijoitustuotteita koskevien 
tietojen vertailtavuutta ja 
ymmärrettävyyttä, tätä asetusta ei tulisi 
soveltaa ammatillisiin 
lisäeläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 

(7) Koska tätä asetusta sovelletaan 
pelkästään PRIPs-tuotteisiin, muut 
talletukset kuin strukturoidut talletukset 
ja vakuutustuotteet, joiden yhteydessä 
etuudet eivät ole alttiina kohde-etuutena 
olevan sijoituksen arvojen vaihteluille, 
jätetään asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Suoraan omistetut 
omaisuuserät, kuten yritysten osakkeet tai 
valtion joukkovelkakirjat, eivät ole 
paketoituja sijoitustuotteita, ja sen vuoksi 
ne jätetään asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Koska tämän asetuksen 
tavoitteena on parantaa yksityissijoittajille 
markkinoitavia PRIPs-tuotteita koskevien 
tietojen vertailtavuutta ja 
ymmärrettävyyttä, tätä asetusta ei tulisi 
soveltaa eläkejärjestelmiin, jotka kuuluvat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 
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ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta 
3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY tai vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan. Lisäksi 
tietyt lisäeläketuotteet, joihin ei sovelleta 
direktiiviä 2003/41/EY, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle edellyttäen, että kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja että työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotteet, joilla on tarkoitus kerätä 
säästöjä yksityistä eläkettä varten, olisi 
kuitenkin sisällytettävä tämän asetuksen 
soveltamisalaan, sillä ne kilpailevat usein 
muiden tämän asetuksen mukaisten 
tuotteiden kanssa ja niitä jaellaan samaan 
tapaan yksityissijoittajille.

3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/41/EY ja vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan. Lisäksi 
kaikki eläketuotteet olisi jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan 
työnantajan rahoitusosuutta, samoin kuin 
muut jäsenvaltioiden tai unionin 
lainsäädännön alaiset virallisesti 
tunnustetut eläketuotteet ja 
sosiaaliturvajärjestelmät. 
Institutionaalisille sijoittajille tarkoitetut 
sijoitusrahastot eivät myöskään kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä niitä 
ei myydä yksityissijoittajille. Kun asetus 
rajataan koskemaan ainoastaan PRIPs-
tuotteita, avaintietoasiakirjasta tulee 
merkityksellisempi ja siten tehokkaampi. 
Soveltamisalan laajentamista voidaan 
harkita sitten, kun arvioidaan, kuinka 
onnistunut avaintietoasiakirja on ollut.

Or. en

Tarkistus 93
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tällä asetuksella asetettavien 
velvoitteiden sekä arvopapereiden yleisölle 
tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 
ottamisen yhteydessä julkistettavasta 
esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY 
muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 
annetulla Euroopan parlamentin ja 

(8) Tällä asetuksella asetettavien 
velvoitteiden sekä arvopapereiden yleisölle 
tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 
ottamisen yhteydessä julkistettavasta 
esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY 
muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston direktiivillä 2003/71/EY ja 
direktiivillä 2009/138/EY asetettujen 
velvoitteiden välisen suhteen 
selkeyttämiseksi on tarpeen säätää, että 
mainittuja direktiivejä sovelletaan edelleen 
tämän asetuksen lisäksi.

neuvoston direktiivillä 2003/71/EY ja 
direktiivillä 2009/138/EY asetettujen 
velvoitteiden välisen suhteen 
selkeyttämiseksi on tarpeen säätää, että 
mainittuja direktiivejä sovelletaan edelleen 
tämän asetuksen lisäksi. 
Avaintietoasiakirja yhdistetään direktiivin 
2003/71/EY 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun avaintiedot sisältävään 
tiivistelmään tämän asetuksen 
uudelleentarkastelun jälkeen.

Or. en

Tarkistus 94
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Sijoitustuotteiden kehittäjien olisi 
varmistettava, että heidän 
strukturoimansa sijoitustuote sopii yhteen 
niiden yksityissijoittajien profiilin kanssa, 
joille tuote on kohdennettu. Niiden olisi 
sen vuoksi luotava ennakolta toteutettava 
due diligence -prosessi varmistaakseen, 
että niiden sijoitustuotteet eivät altista 
yksityissijoittajia sellaisille kohde-
etuutena oleville omaisuuserille, joiden 
riski-hyötyprofiili ei ole helposti 
ymmärrettävissä.

Or. en

Tarkistus 95
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(8 a) Toimivaltaisille viranomaisille sekä 
Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), 
Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaiselle (EVLEV) ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
(EAMV) olisi pyynnöstä toimitettava 
kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla 
voidaan tarkistaa avaintietoasiakirjojen 
sisältö, arvioida, onko tätä asetusta 
noudatettu, ja varmistaa asiakkaiden ja 
sijoittajien suoja rahoitusmarkkinoilla. 
Toimivaltaisten viranomaisten ei 
kuitenkaan pitäisi olla velvollisia 
osallistumaan jokaisen yksittäisen 
avaintietoasiakirjan 
ennakkohyväksyntäprosessiin. Tuotteita 
koskeviin interventioihin liittyviä 
oikeuksia olisi käytettävä direktiivin 
.../.../EU [MiFID II] ja asetuksen (EU) 
N:o .../... [MiFIR] asianomaisten 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 96
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten – 
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat siitä 
vastuussa. Sijoitustuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Jos 

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten – 
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat siitä 
vastuussa. Sijoitustuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Jos 
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tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos sijoitustuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 
avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä sijoitustuotteen 
kehittäjän mahdollisuudesta julkaista 
asiakirja valitsemallaan verkkosivustolla.

tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos sijoitustuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 
avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. 
Mahdollinen päätös siitä, että 
sijoitustuotteen kehittäjän on käytännössä 
vaikea laatia avaintietoasiakirjaa, on 
perusteltava selkeästi. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä sijoitustuotteen 
kehittäjän mahdollisuudesta julkaista 
asiakirja valitsemallaan verkkosivustolla.

Or. en

Tarkistus 97
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten – 
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat siitä 
vastuussa. Sijoitustuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Jos 
tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos sijoitustuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 
avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä 
sijoitustuotteen kehittäjän 

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten – 
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat siitä 
vastuussa. PRIPs-tuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Lisäksi 
PRIPs-tuotteen myyjän, joka ei ole 
tuotteen kehittäjä, olisi annettava 
yksityissijoittajalle erillisessä asiakirjassa 
tiedot kustannuksistaan ja palveluistaan 
direktiivin [uudelleenlaadittu MiFID] ja 
direktiivin [uudelleenlaadittu 
vakuutusedustusdirektiivi] mukaisesti 
sekä sellaiset asiaankuuluvat lisätiedot, 
joita yksityissijoittaja tarvitsee 
arvioidakseen, vastaako PRIPs-tuote 
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mahdollisuudesta julkaista asiakirja 
valitsemallaan verkkosivustolla.

hänen tarpeitaan, ja joita PRIPs-tuotteen 
kehittäjä ei pysty toimittamaan. Jos 
tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos PRIPs-tuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 
avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä PRIPs-
tuotteen kehittäjän mahdollisuudesta 
julkaista asiakirja valitsemallaan 
verkkosivustolla.

Or. en

Perustelu

Jos tuotteen kehittäjä ja jakelija/myyjä eivät toimi samassa yhteisössä, tuotteen kehittäjä ei 
pysty antamaan täydellistä kuvaa kustannuksista ja palveluista, koska sillä ei ole käytössään 
tietoja asiakkaasta.

Tarkistus 98
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten – 
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat siitä 
vastuussa. Sijoitustuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Jos 
tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos sijoitustuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten – 
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat siitä 
vastuussa. Sijoitustuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Jos 
tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos sijoitustuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 
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avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä sijoitustuotteen 
kehittäjän mahdollisuudesta julkaista 
asiakirja valitsemallaan verkkosivustolla.

avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä sijoitustuotteen 
kehittäjän mahdollisuudesta julkaista 
asiakirja valitsemallaan verkkosivustolla 
sekä EKP:n ja asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen luomalla 
keskitetyllä verkkosivustolla.

Or. de

Tarkistus 99
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten – 
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat siitä 
vastuussa. Sijoitustuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Jos 
tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos sijoitustuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 
avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä sijoitustuotteen 
kehittäjän mahdollisuudesta julkaista 
asiakirja valitsemallaan verkkosivustolla.

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten – 
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat 
vastuussa avaintietoasiakirjan laatimisesta 
ja sen sisällöstä. Sijoitustuotteen 
kehittäjät antavat avaintietoasiakirjan 
sijoitustuotetta myyvien henkilöiden 
käyttöön. Sijoitustuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Jos 
tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos sijoitustuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 
avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä sijoitustuotteen 
kehittäjän mahdollisuudesta julkaista 
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asiakirja valitsemallaan verkkosivustolla.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden parantamiseksi olisi korostettava, että vain yksi osapuoli – sijoitustuotteen 
kehittäjä – laatii avaintietoasiakirjan. Sijoitustuotteen kehittäjät ovat myös vastuussa 
laatimansa avaintietoasiakirjan sisällöstä. Sijoitustuotteen kehittäjät antavat 
avaintietoasiakirjan tuotetta myyvien henkilöiden käyttöön, jotta nämä voivat tarjota sitä 
yksityissijoittajille.

Tarkistus 100
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten – 
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat siitä 
vastuussa. Sijoitustuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Jos 
tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos sijoitustuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 
avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä sijoitustuotteen 
kehittäjän mahdollisuudesta julkaista 
asiakirja valitsemallaan verkkosivustolla.

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten – 
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat siitä 
vastuussa. Sijoitustuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. 
Sijoitustuotetta yksityissijoittajille 
markkinoivia, jakelevia tai myyviä 
välittäjiä ei pitäisi vaatia laatimaan 
avaintietoasiakirjaa. Jos tuotetta ei myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos sijoitustuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 
avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä sijoitustuotteen 
kehittäjän mahdollisuudesta julkaista 
asiakirja valitsemallaan verkkosivustolla.
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Or. en

Perustelu

Esittelijän ehdottama vaatimus siitä, että sijoitustuotetta myyvän henkilön olisi laadittava 
avaintietoasiakirja, sekoittaa tehtävät ja luo päällekkäistä sääntelyä, sillä näitä välittäjiä 
säännellään rahoitusmarkkinadirektiivillä (MiFID) ja vakuutusedustusdirektiivillä (IMD).

Tarkistus 101
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten – 
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat siitä 
vastuussa. Sijoitustuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Jos 
tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos sijoitustuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 
avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä sijoitustuotteen 
kehittäjän mahdollisuudesta julkaista 
asiakirja valitsemallaan verkkosivustolla.

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten – 
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat siitä 
vastuussa. Sijoitustuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Jos 
tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos sijoitustuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 
avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. Jos 
asiakirjan laatiminen delegoidaan 
kokonaan tai osittain kolmansille 
osapuolille, tuotteen kehittäjällä olisi 
edelleen oltava yleinen vastuu kyseisen 
avaintietoasiakirjan laatimisesta ja 
sisällöstä. Tuotteen kehittäjän olisi 
toimitettava avaintietoasiakirja 
sijoitustuotteen välittäjille. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä sijoitustuotteen 
kehittäjän mahdollisuudesta julkaista 
asiakirja valitsemallaan verkkosivustolla.
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Or. nl

Tarkistus 102
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten – 
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat siitä 
vastuussa. Sijoitustuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Jos 
tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos sijoitustuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 
avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä sijoitustuotteen 
kehittäjän mahdollisuudesta julkaista 
asiakirja valitsemallaan verkkosivustolla.

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten – 
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat siitä 
vastuussa. Sijoitustuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Jos 
tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos sijoitustuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 
avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. Jos 
avaintietoasiakirjaa ei ole saatavilla, 
yksityissijoittaja voi kuitenkin omasta 
aloitteestaan sijoittaa kyseiseen 
sijoitustuotteeseen, jos hän 
nimenomaisesti itse päättää niin tehdä ja 
saa välittäjältä neuvontaa direktiivin 
2004/39/EY tai direktiivin 2002/92/EY 
mukaisesti. Avaintietoasiakirjojen laajan 
levityksen ja saatavuuden varmistamiseksi 
tässä asetuksessa olisi säädettävä 
sijoitustuotteen kehittäjän 
mahdollisuudesta julkaista asiakirja 
valitsemallaan verkkosivustolla.

Or. en

Tarkistus 103
Syed Kamall
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sijoitustuotteiden kehittäjien – kuten 
rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten – 
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään sijoitustuotteista, koska ne 
tuntevat tuotteen parhaiten ja ovat siitä 
vastuussa. Sijoitustuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Jos 
tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos sijoitustuotteen 
kehittäjän on käytännössä vaikea laatia 
avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä sijoitustuotteen 
kehittäjän mahdollisuudesta julkaista 
asiakirja valitsemallaan verkkosivustolla.

(9) Vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden kehittäjien – 
kuten rahastonhoitajien, vakuutusyritysten, 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten – 
olisi laadittava avaintietoasiakirja 
kehittämistään vähittäismarkkinoille 
tarkoitetuista paketoiduista 
sijoitustuotteista, koska ne tuntevat 
tuotteen parhaiten ja ovat siitä vastuussa. 
Vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen kehittäjän olisi 
laadittava asiakirja ennen kuin tuotteet 
voidaan myydä yksityissijoittajille. Jos 
tuotetta ei kuitenkaan myydä 
yksityissijoittajille, avaintietoasiakirjaa ei 
ole tarpeen laatia, ja jos 
vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen kehittäjän on 
käytännössä vaikea laatia 
avaintietoasiakirjaa, asiakirjan laadinta 
voidaan antaa muiden tehtäväksi. 
Avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja 
saatavuuden varmistamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä 
vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen kehittäjän 
mahdollisuudesta julkaista asiakirja 
valitsemallaan verkkosivustolla.

Or. en

Tarkistus 104
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 a) Avaintietoasiakirjan laatimisen on 
oltava vain yhden osapuolen vastuulla, 
muutoin tilanne on oikeudellisesti 
epävarma. Jokaisessa 
avaintietoasiakirjassa olisi mainittava sen 
henkilön tai yhteisön nimi, joka selvästi 
ilmoittaa olevansa vastuussa 
avaintietoasiakirjan sisällöstä. 
Periaatteessa tämän pitäisi olla 
sijoitustuotteen kehittäjä.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden parantamiseksi olisi korostettava, että vain yksi osapuoli – sijoitustuotteen 
kehittäjä – laatii avaintietoasiakirjan. Sijoitustuotteen kehittäjät ovat myös vastuussa 
laatimansa avaintietoasiakirjan sisällöstä. Sijoitustuotteen kehittäjät antavat 
avaintietoasiakirjan tuotetta myyvien henkilöiden käyttöön, jotta nämä voivat tarjota sitä 
yksityissijoittajille.

Tarkistus 105
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yksityissijoittajien tarpeisiin 
vastaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
sijoitustuotteita koskevat tiedot ovat 
paikkansapitäviä, tasapuolisia, selkeitä 
eivätkä kyseisien sijoittajien kannalta 
harhaanjohtavia. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava yhteiset 
standardit avaintietoasiakirjan laatimista 
varten, jotta voidaan varmistaa, että 
asiakirja on yksityissijoittajien kannalta 
ymmärrettävässä muodossa. Koska monilla 
yksityissijoittajilla on ongelmia 
finanssialan erikoisterminologian 

(10) Yksityissijoittajien tarpeisiin 
vastaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 
paketoituja sijoitustuotteita koskevat tiedot 
ovat paikkansapitäviä, tasapuolisia, selkeitä 
eivätkä kyseisien sijoittajien kannalta 
harhaanjohtavia. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava yhteiset 
standardit avaintietoasiakirjan laatimista 
varten, jotta voidaan varmistaa, että 
asiakirja on yksityissijoittajien kannalta 
ymmärrettävässä muodossa. Koska monilla 
yksityissijoittajilla on ongelmia 
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ymmärtämisessä, asiakirjassa käytettävään 
sanastoon ja kirjoitustyyliin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Olisi 
annettava säännöt myös kielestä, jolla 
asiakirja olisi laadittava. Lisäksi 
yksityissijoittajien olisi kyettävä 
ymmärtämään avaintietoasiakirja 
joutumatta turvautumaan muihin 
tietoihin.

finanssialan erikoisterminologian 
ymmärtämisessä, asiakirjassa käytettävään 
sanastoon ja kirjoitustyyliin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Olisi 
annettava säännöt myös kielestä, jolla 
asiakirja olisi laadittava.

Or. en

Perustelu

Sijoittaja ei saisi pitää avaintietoasiakirjaa erillisenä asiakirjana, vaan tämän olisi 
ymmärrettävä sen yhteys asianomaiseen esitteeseen tai PRIPs-tuotteen perustana olevaan 
sopimukseen.

Tarkistus 106
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yksityissijoittajien tarpeisiin 
vastaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
sijoitustuotteita koskevat tiedot ovat 
paikkansapitäviä, tasapuolisia, selkeitä 
eivätkä kyseisien sijoittajien kannalta 
harhaanjohtavia. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava yhteiset 
standardit avaintietoasiakirjan laatimista 
varten, jotta voidaan varmistaa, että 
asiakirja on yksityissijoittajien kannalta 
ymmärrettävässä muodossa. Koska monilla 
yksityissijoittajilla on ongelmia 
finanssialan erikoisterminologian 
ymmärtämisessä, asiakirjassa käytettävään 
sanastoon ja kirjoitustyyliin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Olisi 
annettava säännöt myös kielestä, jolla 
asiakirja olisi laadittava. Lisäksi 
yksityissijoittajien olisi kyettävä 

(10) Yksityissijoittajien tarpeisiin 
vastaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
sijoitustuotteita koskevat tiedot ovat 
paikkansapitäviä, tasapuolisia, selkeitä 
eivätkä kyseisien sijoittajien kannalta 
harhaanjohtavia. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava yhteiset 
standardit avaintietoasiakirjan laatimista 
varten, jotta voidaan varmistaa, että 
asiakirja on yksityissijoittajien kannalta 
ymmärrettävässä muodossa. Koska monilla 
yksityissijoittajilla on ongelmia 
finanssialan erikoisterminologian 
ymmärtämisessä, asiakirjassa käytettävään 
sanastoon ja kirjoitustyyliin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Olisi 
annettava säännöt myös kielestä, jolla 
asiakirja olisi laadittava. Lisäksi 
yksityissijoittajien olisi kyettävä 
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ymmärtämään avaintietoasiakirja 
joutumatta turvautumaan muihin tietoihin.

ymmärtämään avaintietoasiakirja 
joutumatta turvautumaan muihin tietoihin 
sen merkityksen tulkitsemiseksi. 
Avaintietoasiakirjassa olisi oltava tiedot 
siitä, mitä muita asiakirjoja on saatavilla, 
jotta sijoittaja voi tehdä päätöksensä 
tietoisena kaikista seikoista. Jakelija voi 
antaa sijoittajalle räätälöityjä lisätietoja 
erillisessä asiakirjassa, ja jakelijan olisi 
otettava vastuu tästä erillisestä 
asiakirjasta.

Or. en

Tarkistus 107
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yksityissijoittajien tarpeisiin 
vastaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
sijoitustuotteita koskevat tiedot ovat 
paikkansapitäviä, tasapuolisia, selkeitä 
eivätkä kyseisien sijoittajien kannalta 
harhaanjohtavia. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava yhteiset 
standardit avaintietoasiakirjan laatimista 
varten, jotta voidaan varmistaa, että 
asiakirja on yksityissijoittajien kannalta 
ymmärrettävässä muodossa. Koska monilla 
yksityissijoittajilla on ongelmia 
finanssialan erikoisterminologian 
ymmärtämisessä, asiakirjassa käytettävään 
sanastoon ja kirjoitustyyliin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Olisi 
annettava säännöt myös kielestä, jolla 
asiakirja olisi laadittava. Lisäksi 
yksityissijoittajien olisi kyettävä 
ymmärtämään avaintietoasiakirja 
joutumatta turvautumaan muihin tietoihin.

(10) Yksityissijoittajien tarpeisiin 
vastaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
sijoitustuotteita koskevat tiedot ovat 
paikkansapitäviä, tasapuolisia, selkeitä 
eivätkä kyseisien sijoittajien kannalta 
harhaanjohtavia. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava yhteiset 
standardit avaintietoasiakirjan laatimista 
varten, jotta voidaan varmistaa, että 
asiakirja on yksityissijoittajien kannalta 
ymmärrettävässä muodossa. Koska monilla 
yksityissijoittajilla on ongelmia 
finanssialan erikoisterminologian 
ymmärtämisessä, asiakirjassa käytettävään 
sanastoon ja kirjoitustyyliin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Olisi 
annettava säännöt myös kielestä, jolla 
asiakirja olisi laadittava. Lisäksi 
yksityissijoittajien olisi kyettävä 
ymmärtämään avaintietoasiakirja 
joutumatta turvautumaan muihin tietoihin. 
Tämän ei pitäisi kuitenkaan estää 
viittaamasta avaintietoasiakirjassa muihin 
asiakirjoihin, joiden sisältämät lisätiedot 
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voivat olla kiinnostavia joidenkin 
yksityissijoittajien kannalta.

Or. en

Tarkistus 108
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yksityissijoittajien tarpeisiin 
vastaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
sijoitustuotteita koskevat tiedot ovat 
paikkansapitäviä, tasapuolisia, selkeitä 
eivätkä kyseisien sijoittajien kannalta 
harhaanjohtavia. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava yhteiset 
standardit avaintietoasiakirjan laatimista 
varten, jotta voidaan varmistaa, että 
asiakirja on yksityissijoittajien kannalta 
ymmärrettävässä muodossa. Koska monilla 
yksityissijoittajilla on ongelmia 
finanssialan erikoisterminologian 
ymmärtämisessä, asiakirjassa 
käytettävään sanastoon ja kirjoitustyyliin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Olisi 
annettava säännöt myös kielestä, jolla 
asiakirja olisi laadittava. Lisäksi 
yksityissijoittajien olisi kyettävä 
ymmärtämään avaintietoasiakirja 
joutumatta turvautumaan muihin tietoihin.

(10) Yksityissijoittajien tarpeisiin 
vastaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
PRIPs-tuotteita koskevat tiedot ovat 
paikkansapitäviä, tasapuolisia, selkeitä 
eivätkä kyseisien sijoittajien kannalta 
harhaanjohtavia. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava yhteiset 
standardit avaintietoasiakirjan laatimista 
varten, jotta voidaan varmistaa, että 
asiakirja on yksityissijoittajien kannalta 
ymmärrettävässä muodossa. Koska monilla 
yksityissijoittajilla on ongelmia 
finanssialan erikoisterminologian 
ymmärtämisessä, sanastoon ja 
kirjoitustyyliin olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Olisi annettava säännöt myös 
kielestä, jolla asiakirja olisi laadittava. 
Lisäksi yksityissijoittajien olisi kyettävä 
ymmärtämään avaintietoasiakirja 
joutumatta turvautumaan muihin tietoihin. 
Tämä ei kuitenkaan estä käyttämästä 
muita asiakirjoja PRIPs-tuotteen 
ominaisuuksien räätälöimiseksi 
asiakkaan erityispiirteitä tai valintoja 
vastaaviksi.

Or. en

Tarkistus 109
Krišjānis Kariņš



AM\927693FI.doc 45/177 PE504.397v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yksityissijoittajien tarpeisiin 
vastaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
sijoitustuotteita koskevat tiedot ovat 
paikkansapitäviä, tasapuolisia, selkeitä 
eivätkä kyseisien sijoittajien kannalta 
harhaanjohtavia. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava yhteiset 
standardit avaintietoasiakirjan laatimista 
varten, jotta voidaan varmistaa, että 
asiakirja on yksityissijoittajien kannalta 
ymmärrettävässä muodossa. Koska monilla 
yksityissijoittajilla on ongelmia 
finanssialan erikoisterminologian 
ymmärtämisessä, asiakirjassa käytettävään 
sanastoon ja kirjoitustyyliin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Olisi 
annettava säännöt myös kielestä, jolla 
asiakirja olisi laadittava. Lisäksi 
yksityissijoittajien olisi kyettävä 
ymmärtämään avaintietoasiakirja 
joutumatta turvautumaan muihin tietoihin.

(10) Yksityissijoittajien tarpeisiin 
vastaamiseksi on tarpeen varmistaa, että 
sijoitustuotteita koskevat tiedot ovat 
paikkansapitäviä, tasapuolisia, selkeitä 
eivätkä kyseisien sijoittajien kannalta 
harhaanjohtavia. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi vahvistettava yhteiset 
standardit avaintietoasiakirjan laatimista 
varten, jotta voidaan varmistaa, että 
asiakirja on yksityissijoittajien kannalta 
ymmärrettävässä muodossa. Koska monilla 
yksityissijoittajilla on ongelmia 
finanssialan erikoisterminologian 
ymmärtämisessä, asiakirjassa käytettävään 
sanastoon ja kirjoitustyyliin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Olisi 
annettava säännöt myös kielestä, jolla 
asiakirja olisi laadittava. Myös 
mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia 
koskevat laskelmat olisi selitettävä 
ymmärrettävästi. Lisäksi 
yksityissijoittajien olisi kyettävä 
ymmärtämään avaintietoasiakirja 
joutumatta turvautumaan muihin tietoihin.

Or. en

Tarkistus 110
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Sijoitustuotteen kehittäjien olisi 
voitava toimittaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle pyynnöstä kaikki 
asiaankuuluvat avaintietoasiakirjat. 
Avaintietoasiakirjalle ei pitäisi tarvita 
toimivaltaisen viranomaisen 
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ennakkolupaa.

Or. en

Tarkistus 111
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yksityissijoittajille olisi annettava 
tiedot, jotka ovat tarpeen tietoon 
perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseksi ja 
eri sijoitustuotteiden vertailemiseksi, mutta 
jos tietoja ei esitetä lyhyessä ja 
ytimekkäässä muodossa, ne ovat vaarassa 
jäädä käyttämättä. Tämän vuoksi 
avaintietoasiakirjan olisi sisällettävä vain 
avaintietoja, erityisesti tietoja tuotteen 
luonteesta ja ominaisuuksista, mukaan 
lukien mahdolliset pääomatappiot, sekä 
tuotteen kustannuksista ja riskiprofiilista, 
sekä merkityksellisiä tietoja tuotto- tai 
arvonkehityksestä ja eräitä muita 
erityistietoja, jotka saattavat olla tarpeen 
käsityksen saamiseksi erityyppisten 
tuotteiden ominaisuuksista, mukaan lukien 
eläkesuunnittelussa käytettäviksi 
tarkoitettujen tuotteiden ominaisuudet.

(11) Yksityissijoittajille olisi annettava 
tiedot, jotka ovat tarpeen tietoon 
perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseksi ja 
eri sijoitustuotteiden vertailemiseksi, mutta 
jos tietoja ei esitetä lyhyessä ja 
ytimekkäässä muodossa, ne ovat vaarassa 
jäädä käyttämättä. Tämän vuoksi 
avaintietoasiakirjan olisi sisällettävä vain 
avaintietoja, erityisesti tietoja tuotteen 
luonteesta ja ominaisuuksista, siitä, 
minkälaisille sijoittajille tuote on 
kohdennettu, ja tarvittaessa siitä, että 
pääomatappiot ovat aina mahdollisia, 
tuotteen kustannuksista ja riskiprofiilista 
yleisindikaattorin ja sanallisen kuvauksen 
muodossa profiilin asettamiseksi 
kontekstiin, sekä merkityksellisiä tietoja 
tuotto- tai arvonkehityksestä ja eräitä muita 
erityistietoja, jotka saattavat olla tarpeen 
käsityksen saamiseksi erityyppisten 
tuotteiden ominaisuuksista, mukaan lukien 
eläkesuunnittelussa käytettäviksi 
tarkoitettujen tuotteiden ominaisuudet

Or. en

Tarkistus 112
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Yksityissijoittajille olisi annettava 
tiedot, jotka ovat tarpeen tietoon 
perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseksi ja 
eri sijoitustuotteiden vertailemiseksi, mutta 
jos tietoja ei esitetä lyhyessä ja 
ytimekkäässä muodossa, ne ovat vaarassa 
jäädä käyttämättä. Tämän vuoksi 
avaintietoasiakirjan olisi sisällettävä vain 
avaintietoja, erityisesti tietoja tuotteen 
luonteesta ja ominaisuuksista, mukaan 
lukien mahdolliset pääomatappiot, sekä 
tuotteen kustannuksista ja riskiprofiilista, 
sekä merkityksellisiä tietoja tuotto- tai 
arvonkehityksestä ja eräitä muita 
erityistietoja, jotka saattavat olla tarpeen 
käsityksen saamiseksi erityyppisten 
tuotteiden ominaisuuksista, mukaan lukien 
eläkesuunnittelussa käytettäviksi 
tarkoitettujen tuotteiden ominaisuudet.

(11) Yksityissijoittajille olisi annettava 
tiedot, jotka ovat tarpeen tietoon 
perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseksi ja 
erilaisten vähittäismarkkinoille 
tarkoitettujen paketoitujen 
sijoitustuotteiden vertailemiseksi, mutta jos 
tietoja ei esitetä lyhyessä ja ytimekkäässä 
muodossa, ne ovat vaarassa jäädä 
käyttämättä. Tämän vuoksi 
avaintietoasiakirjan olisi sisällettävä vain 
avaintietoja, erityisesti tietoja tuotteen 
luonteesta ja ominaisuuksista, mukaan 
lukien mahdolliset pääomatappiot, sekä 
tuotteen kustannuksista ja riskiprofiilista, 
sekä merkityksellisiä tietoja tuotto- tai 
arvonkehityksestä ja eräitä muita 
erityistietoja, jotka saattavat olla tarpeen 
käsityksen saamiseksi erityyppisten 
tuotteiden ominaisuuksista, mukaan lukien 
eläkesuunnittelussa käytettäviksi 
tarkoitettujen tuotteiden ominaisuudet. 
Vähittäismarkkinoille tarkoitettua 
paketoitua sijoitustuotetta myyvän 
yrityksen on kuitenkin erillisen 
avaintietoasiakirjan lisäksi annettava 
asiakkaalle räätälöityjä lisätietoja ja 
tuotelaskelmia ennen liiketoimen 
toteuttamista sen mukaan, minkälainen 
vähittäismarkkinoille tarkoitettu paketoitu 
sijoitustuote on luonteeltaan.

Or. en

Perustelu

Asetuksen soveltamisalaan kuuluu hyvin laaja tuotekirjo, ja joidenkin tuotteiden yhteydessä 
on annettava lisätietoja tuotteen ominaisuuksista (esim. preemio, kesto ja etuudet), jotka 
määräytyvät asiakkaan yksilöllisten piirteiden (esim. ikä tai sijoitettava määrä) ja/tai 
henkilökohtaisten valintojen (esim. valittu rahasto) mukaan. Jos halutaan, että kuluttajat 
voivat avaintietoasiakirjan avulla tehdä tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä, siinä on 
viitattava muihin asiakirjoihin.
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Tarkistus 113
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yksityissijoittajille olisi annettava 
tiedot, jotka ovat tarpeen tietoon 
perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseksi ja 
eri sijoitustuotteiden vertailemiseksi, mutta 
jos tietoja ei esitetä lyhyessä ja 
ytimekkäässä muodossa, ne ovat vaarassa 
jäädä käyttämättä. Tämän vuoksi 
avaintietoasiakirjan olisi sisällettävä vain 
avaintietoja, erityisesti tietoja tuotteen 
luonteesta ja ominaisuuksista, mukaan 
lukien mahdolliset pääomatappiot, sekä 
tuotteen kustannuksista ja riskiprofiilista, 
sekä merkityksellisiä tietoja tuotto- tai 
arvonkehityksestä ja eräitä muita 
erityistietoja, jotka saattavat olla tarpeen 
käsityksen saamiseksi erityyppisten 
tuotteiden ominaisuuksista, mukaan lukien 
eläkesuunnittelussa käytettäviksi 
tarkoitettujen tuotteiden ominaisuudet.

(11) Yksityissijoittajille olisi annettava 
tiedot, jotka ovat tarpeen tietoon 
perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseksi ja 
eri sijoitustuotteiden vertailemiseksi, mutta 
jos tietoja ei esitetä lyhyessä ja 
ytimekkäässä muodossa, ne ovat vaarassa 
jäädä käyttämättä. Tämän vuoksi 
avaintietoasiakirjan olisi sisällettävä vain 
avaintietoja, erityisesti tietoja tuotteen 
luonteesta ja ominaisuuksista, mukaan 
lukien mahdolliset pääomatappiot, sekä 
tuotteen kustannuksista ja riskiprofiilista, 
sekä merkityksellisiä tietoja tuotto- tai 
arvonkehityksestä ja eräitä muita 
erityistietoja, jotka saattavat olla tarpeen 
käsityksen saamiseksi erityyppisten 
tuotteiden ominaisuuksista, mukaan lukien 
eläkesuunnittelussa käytettäviksi 
tarkoitettujen tuotteiden ominaisuudet. 
Asiaankuuluvia lisätietoja neuvonnan ja 
jakelun kustannuksista sekä tietoja 
yksittäisen yksityissijoittajan erityisestä 
verotuksellisesta asemasta olisi annettava 
omassa asiakirjassaan, jonka PRIPs-
tuotteen myyvä tai siihen liittyvää 
neuvontaa antava yhteisö toimittaa. 

Or. en

Perustelu

MiFID II -direktiivissä sekä IMD II -direktiivissä määritetään vaatimukset tiedoista, joita 
neuvojien tai jakelijoiden on annettava palveluistaan, eikä ole mitään erityistä syytä asettaa 
yrityksille rajoituksia sen suhteen, miten ne toimittavat tiedot. Esimerkiksi jäsenvaltioissa, 
joissa neuvojat perivät palkkioita sen sijaan, että ne saisivat provision, tietoihin, joita ne 
antavat, sisältyy hintatariffi, ja tiedot ovat aivan toisenlaisia kuin muissa tapauksissa 
annettavat tiedot.
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Tarkistus 114
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yksityissijoittajille olisi annettava 
tiedot, jotka ovat tarpeen tietoon 
perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseksi ja 
eri sijoitustuotteiden vertailemiseksi, mutta 
jos tietoja ei esitetä lyhyessä ja 
ytimekkäässä muodossa, ne ovat vaarassa 
jäädä käyttämättä. Tämän vuoksi 
avaintietoasiakirjan olisi sisällettävä vain 
avaintietoja, erityisesti tietoja tuotteen 
luonteesta ja ominaisuuksista, mukaan 
lukien mahdolliset pääomatappiot, sekä 
tuotteen kustannuksista ja riskiprofiilista, 
sekä merkityksellisiä tietoja tuotto- tai 
arvonkehityksestä ja eräitä muita 
erityistietoja, jotka saattavat olla tarpeen 
käsityksen saamiseksi erityyppisten 
tuotteiden ominaisuuksista, mukaan lukien 
eläkesuunnittelussa käytettäviksi 
tarkoitettujen tuotteiden ominaisuudet.

(11) Yksityissijoittajille olisi annettava 
tiedot, jotka ovat tarpeen tietoon 
perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseksi ja 
eri sijoitustuotteiden vertailemiseksi, mutta 
jos tietoja ei esitetä lyhyessä ja 
ytimekkäässä muodossa, ne ovat vaarassa 
jäädä käyttämättä. Tämän vuoksi 
avaintietoasiakirjan olisi sisällettävä vain 
avaintietoja, erityisesti tietoja tuotteen 
luonteesta ja ominaisuuksista, mukaan 
lukien mahdolliset pääomatappiot, sekä 
tuotteen kustannuksista, riskeistä ja 
verojärjestelmästä ja sen kohde-etuutena 
olevasta sijoituksesta, sekä 
merkityksellisiä tietoja tuotto- tai 
arvonkehityksestä ja eräitä muita 
erityistietoja, jotka saattavat olla tarpeen 
käsityksen saamiseksi erityyppisten 
tuotteiden ominaisuuksista, mukaan lukien 
eläkesuunnittelussa käytettäviksi 
tarkoitettujen tuotteiden ominaisuudet. 
Euroopan komission olisi tarkasteltava, 
olisiko ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
luottoluokituslaitoksista annetun 
asetuksen (EY) N:o 1060/2009 
muuttamisesta 16 päivänä tammikuuta 
2013 annetussa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa mainitun 
eurooppalaisen julkisen 
luottoluokituslaitoksen aiheellista antaa 
avaintietoja unionin jäsenvaltioiden 
liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjoihin 
liittyvästä riskiprofiilista.

Or. en
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Tarkistus 115
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Sijoittajien olisi saatava selvä 
käsitys siitä, mitä kustannuksia ja 
palkkioita heidän sijoituksestaan peritään 
sekä liiketoimen toteuttamisajankohtana 
että tietyllä sijoitusajanjaksolla. 
Palkkioista olisi ilmoitettava niiden 
yhteenlaskettu kokonaismäärä. 
Neuvonnasta perittävät maksut olisi 
laskettava yksinkertaisella tavalla, jotta 
sijoittajan on helppo saada käsitys 
neuvonnan kustannuksista, ja ne olisi 
mieluiten ilmoitettava tuntihintoina. 

Or. en

Tarkistus 116
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) EAMV:n olisi kehitettävä 
rahoitusalan sääntelyviranomaisen 
FINRA:n Yhdysvalloissa perustaman 
sähköisen rahastovertailujärjestelmän 
kaltainen järjestelmä, jonka avulla 
sijoittajat voisivat laskea sijoituksensa 
lopullisen arvon, kun palkkiot ja 
kustannukset on otettu huomioon.

Or. en

Tarkistus 117
Syed Kamall
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Avaintietoasiakirja olisi laadittava 
muodossa, jossa yksityissijoittajat voivat 
vertailla eri sijoitustuotteita, koska 
kuluttajien toimintatavat ja valmiudet 
edellyttävät tietojen muodon, esitystavan ja 
sisällön huolellista mitoittamista tietojen 
ymmärtämisen ja käytön optimoimiseksi. 
Jokaisessa asiakirjassa olisi noudatettava 
samaa kohtien ja niiden otsikoiden 
järjestystä. Lisäksi avaintietoasiakirjaan eri 
tuotteista sisällytettävien tietojen 
yksityiskohdat ja tietojen esitystapa olisi 
yhdenmukaistettava laajemmin 
delegoiduilla säädöksillä, joissa otetaan 
huomioon aiemmat ja käynnissä olevat 
kuluttajien käyttäytymistä tarkastelevat 
tutkimukset sekä myös tulokset testeistä, 
joissa tarkastellaan, kuinka tehokkaita 
erilaiset tietojen esitystavat ovat kuluttajien 
kannalta. Joidenkin sijoitustuotteiden 
tapauksessa yksityissijoittajalla on lisäksi 
mahdollisuus valita monista eri kohde-
etuutena olevista sijoituksista. Nämä 
tuotteet olisi otettava huomioon asiakirjan 
muodon kehittämisessä.

(12) Avaintietoasiakirja olisi laadittava 
vakiomuodossa, jossa yksityissijoittajat 
voivat vertailla erilaisia 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 
paketoituja sijoitustuotteita, koska 
kuluttajien toimintatavat ja valmiudet 
edellyttävät tietojen muodon, esitystavan ja 
sisällön huolellista mitoittamista tietojen 
ymmärtämisen ja käytön optimoimiseksi. 
Jokaisessa asiakirjassa olisi noudatettava 
samaa kohtien ja niiden otsikoiden 
järjestystä. Lisäksi avaintietoasiakirjaan eri 
tuotteista sisällytettävien tietojen 
yksityiskohdat ja tietojen esitystapa olisi 
yhdenmukaistettava laajemmin 
delegoiduilla säädöksillä, joissa otetaan 
huomioon aiemmat ja käynnissä olevat 
kuluttajien käyttäytymistä tarkastelevat 
tutkimukset sekä myös tulokset testeistä, 
joissa tarkastellaan, kuinka tehokkaita 
erilaiset tietojen esitystavat ovat kuluttajien 
kannalta. Joidenkin vähittäismarkkinoille 
tarkoitettujen paketoitujen 
sijoitustuotteiden tapauksessa 
yksityissijoittajalla on lisäksi mahdollisuus 
valita monista eri kohde-etuutena olevista 
sijoituksista. Nämä tuotteet olisi otettava 
huomioon asiakirjan muodon 
kehittämisessä.

Or. en

Tarkistus 118
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Avaintietoasiakirja olisi laadittava 
muodossa, jossa yksityissijoittajat voivat 
vertailla eri sijoitustuotteita, koska 
kuluttajien toimintatavat ja valmiudet 
edellyttävät tietojen muodon, esitystavan ja 
sisällön huolellista mitoittamista tietojen 
ymmärtämisen ja käytön optimoimiseksi. 
Jokaisessa asiakirjassa olisi noudatettava 
samaa kohtien ja niiden otsikoiden 
järjestystä. Lisäksi avaintietoasiakirjaan eri 
tuotteista sisällytettävien tietojen 
yksityiskohdat ja tietojen esitystapa olisi 
yhdenmukaistettava laajemmin 
delegoiduilla säädöksillä, joissa otetaan 
huomioon aiemmat ja käynnissä olevat 
kuluttajien käyttäytymistä tarkastelevat 
tutkimukset sekä myös tulokset testeistä, 
joissa tarkastellaan, kuinka tehokkaita 
erilaiset tietojen esitystavat ovat kuluttajien 
kannalta. Joidenkin sijoitustuotteiden 
tapauksessa yksityissijoittajalla on lisäksi 
mahdollisuus valita monista eri kohde-
etuutena olevista sijoituksista. Nämä 
tuotteet olisi otettava huomioon asiakirjan 
muodon kehittämisessä.

(12) Avaintietoasiakirja olisi laadittava 
muodossa, jossa yksityissijoittajat voivat 
vertailla eri sijoitustuotteita, koska 
kuluttajien toimintatavat ja valmiudet 
edellyttävät tietojen muodon, esitystavan ja 
sisällön huolellista suunnittelua ja 
laatimista, jotta asiakirjaan paneudutaan 
optimaalisesti ja siten edistetään 
finanssialan tietämyksen leviämistä, asian 
ymmärtämistä ja tietojen käyttöä. 
Jokaisessa asiakirjassa olisi noudatettava 
samaa kohtien ja niiden otsikoiden 
järjestystä. Lisäksi avaintietoasiakirjaan eri 
tuotteista sisällytettävien tietojen 
yksityiskohdat ja tietojen esitystapa olisi 
yhdenmukaistettava laajemmin 
delegoiduilla säädöksillä, joissa otetaan 
huomioon aiemmat ja käynnissä olevat 
kuluttajien käyttäytymistä tarkastelevat 
tutkimukset sekä myös tulokset testeistä, 
joissa tarkastellaan, kuinka tehokkaita 
erilaiset tietojen esitystavat ovat kuluttajien 
kannalta. Joidenkin sijoitustuotteiden 
tapauksessa yksityissijoittajalla on lisäksi 
mahdollisuus valita monista eri kohde-
etuutena olevista sijoituksista, ja niihin voi 
liittyä kustannuksia ja maksuja, jotka 
määräytyvät asiakkaan yksilöllisten 
piirteiden, kuten iän, tai sijoitettavan 
määrän mukaan. Nämä tuotteet olisi 
otettava huomioon asiakirjan muodon 
kehittämisessä.

Or. en

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että asiakirjassa otetaan huomioon saatavilla olevien PRIPs-
tuotteiden laaja kirjo. Erityisesti on huomattava, että jotkin PRIPs-tuotteet voivat sisältää 
henkivakuutuksen kaltaisia lisäominaisuuksia. Henkivakuutuksen kustannukset määräytyvät 
yksittäisen sijoittajan iän mukaan, mikä on ilmoitettava kuluttajalle ennen kuin tämä voi tehdä 
tietoon perustuvan päätöksen siitä, hankkiiko hän tuotteen vai ei.
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Tarkistus 119
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Avaintietoasiakirja olisi laadittava 
muodossa, jossa yksityissijoittajat voivat 
vertailla eri sijoitustuotteita, koska 
kuluttajien toimintatavat ja valmiudet 
edellyttävät tietojen muodon, esitystavan ja 
sisällön huolellista mitoittamista tietojen 
ymmärtämisen ja käytön optimoimiseksi. 
Jokaisessa asiakirjassa olisi noudatettava 
samaa kohtien ja niiden otsikoiden 
järjestystä. Lisäksi avaintietoasiakirjaan eri 
tuotteista sisällytettävien tietojen 
yksityiskohdat ja tietojen esitystapa olisi 
yhdenmukaistettava laajemmin 
delegoiduilla säädöksillä, joissa otetaan 
huomioon aiemmat ja käynnissä olevat 
kuluttajien käyttäytymistä tarkastelevat 
tutkimukset sekä myös tulokset testeistä, 
joissa tarkastellaan, kuinka tehokkaita 
erilaiset tietojen esitystavat ovat 
kuluttajien kannalta. Joidenkin 
sijoitustuotteiden tapauksessa 
yksityissijoittajalla on lisäksi mahdollisuus 
valita monista eri kohde-etuutena olevista 
sijoituksista. Nämä tuotteet olisi otettava 
huomioon asiakirjan muodon 
kehittämisessä.

(12) Avaintietoasiakirja olisi laadittava 
vakiomuodossa, jossa yksityissijoittajat 
voivat vertailla eri PRIPs-tuotteita, koska 
kuluttajien toimintatavat ja valmiudet 
edellyttävät tietojen muodon, esitystavan ja 
sisällön huolellista mitoittamista 
finanssialan tietämyksen sekä tietojen 
ymmärtämisen ja käytön optimoimiseksi. 
Jokaisessa asiakirjassa olisi noudatettava 
samaa kohtien ja niiden otsikoiden 
järjestystä. Lisäksi avaintietoasiakirjaan eri 
PRIPs-tuotteista sisällytettävien tietojen 
yksityiskohdat ja tietojen esitystapa olisi 
yhdenmukaistettava laajemmin 
delegoiduilla säädöksillä, joissa otetaan 
huomioon aiemmat ja käynnissä olevat 
kuluttajien käyttäytymistä tarkastelevat 
tutkimukset sekä myös tulokset testeistä, 
joissa tarkastellaan, kuinka tehokkaita 
erilaiset tavat esittää tietoja kuluttajille 
ovat. Joidenkin PRIPs-tuotteiden 
tapauksessa yksityissijoittajalla on lisäksi 
mahdollisuus valita monista eri kohde-
etuutena olevista sijoituksista, ja niihin voi 
liittyä erilaisia kustannuksia ja maksuja, 
jotka määräytyvät asiakkaan yksilöllisten 
piirteiden, kuten iän tai sijoitettavan 
määrän, mukaan. Nämä tuotteet olisi 
otettava huomioon asiakirjan muodon 
kehittämisessä.

Or. en

Tarkistus 120
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 a) Avaintietoasiakirjan alussa olisi 
varoitustekstillä ilmoitettava 
monimutkaisista tuotteista, jotka eivät 
toimivaltaisen viranomaisen mielestä 
sovellu yksityissijoittajille. Tämä lisää 
avoimuutta, ja kuluttajien on sen myötä 
helpompi tehdä tietoon perustuva päätös 
ottamastaan riskistä. Tämä myös auttaa 
välttämään tuotteiden myyntiä väärin 
perustein.

Or. en

Tarkistus 121
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On yhä yleisempää, että 
yksityissijoittajat eivät tavoittele 
sijoituspäätöksillään pelkästään tuottoa. 
Heillä on usein myös muita tavoitteita, 
kuten sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä 
päämääriä. Tietojen antaminen sijoituksiin 
liittyvistä ei-taloudellisista näkökohdista 
voi olla tärkeää kestäviä pitkän aikavälin 
sijoituksia tekeville sijoittajille. 
Sijoitustuotteen kehittäjän asettamia 
sosiaalisia taikka ympäristöön tai 
hallintotapaan liittyviä tavoitteita koskevia 
tietoja voi kuitenkin olla vaikeaa vertailla 
tai tiedot saattavat puuttua. Sen vuoksi on 
suotavaa yhdenmukaistaa laajemmin niihin 
tietoihin liittyvät yksityiskohdat, jotka olisi 
annettava siitä, onko ympäristöön liittyvät, 
sosiaaliset tai hallintotapaan liittyvät 
kysymykset otettu huomioon, ja jos on, 
millä tavoilla.

(13) On yhä yleisempää, että 
yksityissijoittajat eivät tavoittele 
sijoituspäätöksillään pelkästään tuottoa. 
Heillä on usein myös muita tavoitteita, 
kuten sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä 
päämääriä. Tietojen antaminen sijoituksiin 
liittyvistä ei-taloudellisista näkökohdista 
voi olla tärkeää kestäviä pitkän aikavälin 
sijoituksia tekeville sijoittajille. 
Sijoitustuotteen kehittäjän asettamia 
sosiaalisia taikka ympäristöön tai 
hallintotapaan liittyviä tavoitteita koskevia 
tietoja voi kuitenkin olla vaikeaa vertailla 
tai tiedot saattavat puuttua. Sen vuoksi on 
suotavaa yhdenmukaistaa laajemmin niihin 
tietoihin liittyvät yksityiskohdat, jotka olisi 
annettava siitä, onko ympäristöön liittyvät, 
sosiaaliset tai hallintotapaan liittyvät 
kysymykset otettu huomioon, ja jos on, 
millä tavoilla. Tuotteen kehittäjän olisi 
lisäksi ilmoitettava avaintietoasiakirjassa, 
onko tuote suora sijoitus reaalitalouteen 
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vai onko kyseessä synteettinen indeksi.

Or. en

Tarkistus 122
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voidaan varmistaa, että 
avaintietoasiakirja sisältää luotettavia 
tietoja, tässä asetuksessa olisi edellytettävä, 
että sijoitustuotteiden kehittäjät pitävät 
avaintietoasiakirjan ajan tasalla. Tietojen 
uudelleentarkastelun edellytyksiin ja 
tiheyteen sekä avaintietoasiakirjan 
tarkistukseen liittyvät yksityiskohtaiset 
säännöt on tätä varten tarpeen vahvistaa 
delegoidussa säädöksessä, jonka komissio 
hyväksyy.

(15) Jotta voidaan varmistaa, että 
avaintietoasiakirja sisältää luotettavia 
tietoja, tässä asetuksessa olisi edellytettävä, 
että sijoitustuotteiden kehittäjät pitävät 
avaintietoasiakirjan ajan tasalla. PRIPs-
tuotetta tarjoavan tai myyvän yhteisön 
olisi vastaavasti pidettävä 
yksityissijoittajalle tarjottava tieto ajan 
tasalla. Tietojen uudelleentarkastelun 
edellytyksiin ja tiheyteen sekä avaintieto- 
ja avainpalveluasiakirjojen tarkistukseen 
liittyvät yksityiskohtaiset säännöt on tätä 
varten tarpeen vahvistaa delegoidussa 
säädöksessä, jonka komissio hyväksyy.

Or. en

Tarkistus 123
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voidaan varmistaa, että 
avaintietoasiakirja sisältää luotettavia 
tietoja, tässä asetuksessa olisi edellytettävä, 
että sijoitustuotteiden kehittäjät pitävät 
avaintietoasiakirjan ajan tasalla. Tietojen 
uudelleentarkastelun edellytyksiin ja 
tiheyteen sekä avaintietoasiakirjan 

(15) Jotta voidaan varmistaa, että 
avaintietoasiakirja sisältää luotettavia 
tietoja, tässä asetuksessa olisi edellytettävä, 
että vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden kehittäjät 
pitävät avaintietoasiakirjan ajan tasalla. 
Tietojen uudelleentarkastelun edellytyksiin 
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tarkistukseen liittyvät yksityiskohtaiset 
säännöt on tätä varten tarpeen vahvistaa 
delegoidussa säädöksessä, jonka komissio 
hyväksyy.

ja tiheyteen sekä avaintietoasiakirjan 
tarkistukseen liittyvät yksityiskohtaiset 
säännöt on tätä varten tarpeen vahvistaa 
delegoidussa säädöksessä, jonka komissio 
hyväksyy.

Or. en

Tarkistus 124
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voidaan varmistaa, että 
avaintietoasiakirja sisältää luotettavia 
tietoja, tässä asetuksessa olisi edellytettävä, 
että sijoitustuotteiden kehittäjät pitävät 
avaintietoasiakirjan ajan tasalla. Tietojen 
uudelleentarkastelun edellytyksiin ja 
tiheyteen sekä avaintietoasiakirjan 
tarkistukseen liittyvät yksityiskohtaiset 
säännöt on tätä varten tarpeen vahvistaa 
delegoidussa säädöksessä, jonka komissio 
hyväksyy.

(15) Jotta voidaan varmistaa, että 
avaintietoasiakirja sisältää luotettavia 
tietoja, tässä asetuksessa olisi edellytettävä, 
että sijoitustuotteiden kehittäjät pitävät 
avaintietoasiakirjan ajan tasalla. Tietojen 
uudelleentarkastelun edellytyksiin ja 
tiheyteen sekä avaintietoasiakirjan 
tarkistukseen liittyvät yksityiskohtaiset 
säännöt on tätä varten tarpeen vahvistaa 
delegoidussa säädöksessä, jonka komissio 
hyväksyy. Avaintietoasiakirja ja siihen 
tehdyt päivitykset olisi välitettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
hyväksyttäväksi, jotta varmistetaan, että 
avaintietoasiakirja on tämän asetuksen 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 125
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Yksityissijoittajat tekevät (16) Yksityissijoittajat tekevät 
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sijoituspäätöksensä avaintietoasiakirjojen 
perusteella. Sijoitustuotteiden kehittäjillä 
on tämän vuoksi tärkeä vastuu 
yksityissijoittajia kohtaan tämän asetuksen 
säännösten noudattamisesta. Sen vuoksi on 
tärkeä varmistaa, että yksityissijoittajilla, 
jotka luottivat sijoituspäätöksensä 
tekemisessä tiettyyn avaintietoasiakirjaan, 
on todelliset oikeudet korvausten 
hakemiseen. Olisi myös varmistettava, että 
kaikilla yksityissijoittajilla on unionissa 
samanlainen oikeus hakea korvausta 
vahingoista, joita heille saattaa aiheutua 
siksi, että sijoitustuotteiden kehittäjät eivät 
noudata tässä asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia. Sijoitustuotteiden kehittäjien 
vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt olisi 
sen vuoksi yhdenmukaistettava. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä, että 
yksityissijoittajan olisi pystyttävä saamaan 
tuotteen kehittäjä vastuuseen tämän 
asetuksen rikkomisesta, jos tappio on 
aiheutunut avaintietoasiakirjan käytöstä.

sijoituspäätöksensä avaintietoasiakirjojen 
perusteella. Sijoitustuotteiden kehittäjillä 
on tämän vuoksi tärkeä vastuu 
yksityissijoittajia kohtaan tämän asetuksen 
säännösten noudattamisesta. Sen vuoksi on 
tärkeä varmistaa, että yksityissijoittajilla, 
jotka luottivat sijoituspäätöksensä 
tekemisessä tiettyyn avaintietoasiakirjaan, 
on todelliset oikeudet korvausten 
hakemiseen. Olisi myös varmistettava, että 
kaikilla yksityissijoittajilla on unionissa 
samanlainen oikeus hakea korvausta 
vahingoista, joita heille saattaa aiheutua 
siksi, että sijoitustuotteiden kehittäjät eivät 
noudata tässä asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia. Sijoitustuotteiden kehittäjien 
vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt olisi 
sen vuoksi yhdenmukaistettava.

Or. en

Tarkistus 126
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Yksityissijoittajat tekevät 
sijoituspäätöksensä avaintietoasiakirjojen 
perusteella. Sijoitustuotteiden kehittäjillä 
on tämän vuoksi tärkeä vastuu 
yksityissijoittajia kohtaan tämän asetuksen 
säännösten noudattamisesta. Sen vuoksi on 
tärkeä varmistaa, että yksityissijoittajilla, 
jotka luottivat sijoituspäätöksensä 
tekemisessä tiettyyn avaintietoasiakirjaan, 
on todelliset oikeudet korvausten 
hakemiseen. Olisi myös varmistettava, että 
kaikilla yksityissijoittajilla on unionissa 

(16) Yksityissijoittajat tekevät 
sijoituspäätöksensä avaintietoasiakirjojen 
perusteella. Sijoitustuotteiden kehittäjillä 
on tämän vuoksi tärkeä vastuu 
yksityissijoittajia kohtaan tämän asetuksen 
säännösten noudattamisesta. Sen vuoksi on 
tärkeä varmistaa, että yksityissijoittajilla, 
jotka luottivat sijoituspäätöksensä 
tekemisessä tiettyyn avaintietoasiakirjaan, 
on todelliset oikeudet korvausten 
hakemiseen. Olisi myös varmistettava, että 
kaikilla yksityissijoittajilla on unionissa 
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samanlainen oikeus hakea korvausta 
vahingoista, joita heille saattaa aiheutua 
siksi, että sijoitustuotteiden kehittäjät eivät 
noudata tässä asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia. Sijoitustuotteiden kehittäjien 
vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt olisi 
sen vuoksi yhdenmukaistettava. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä, että 
yksityissijoittajan olisi pystyttävä saamaan 
tuotteen kehittäjä vastuuseen tämän 
asetuksen rikkomisesta, jos tappio on 
aiheutunut avaintietoasiakirjan käytöstä.

samanlainen oikeus hakea korvausta 
vahingoista, joita heille saattaa aiheutua 
siksi, että sijoitustuotteiden kehittäjät eivät 
noudata tässä asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia. Sijoitustuotteiden kehittäjien 
vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt olisi 
sen vuoksi yhdenmukaistettava. 
Johdonmukaisuuden varmistamiseksi on 
myös yhdenmukaistettava seuraamuksiin 
sovellettava toimintalinja. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä, että 
yksityissijoittajan olisi pystyttävä saamaan 
tuotteen kehittäjä vastuuseen tämän 
asetuksen rikkomisesta, jos tappio on 
aiheutunut avaintietoasiakirjan käytöstä.

Or. en

Tarkistus 127
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Yksityissijoittajat tekevät 
sijoituspäätöksensä avaintietoasiakirjojen 
perusteella. Sijoitustuotteiden kehittäjillä 
on tämän vuoksi tärkeä vastuu 
yksityissijoittajia kohtaan tämän asetuksen 
säännösten noudattamisesta. Sen vuoksi on 
tärkeä varmistaa, että yksityissijoittajilla, 
jotka luottivat sijoituspäätöksensä 
tekemisessä tiettyyn avaintietoasiakirjaan, 
on todelliset oikeudet korvausten 
hakemiseen. Olisi myös varmistettava, että 
kaikilla yksityissijoittajilla on unionissa 
samanlainen oikeus hakea korvausta 
vahingoista, joita heille saattaa aiheutua 
siksi, että sijoitustuotteiden kehittäjät eivät 
noudata tässä asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia. Sijoitustuotteiden kehittäjien 
vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt olisi 
sen vuoksi yhdenmukaistettava. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä, että 

(16) Yksityissijoittajat tekevät 
sijoituspäätöksensä avaintietoasiakirjojen 
perusteella. Sijoitustuotteiden kehittäjillä 
on tämän vuoksi tärkeä vastuu 
yksityissijoittajia kohtaan tämän asetuksen 
säännösten noudattamisesta. Sen vuoksi on 
tärkeä varmistaa, että yksityissijoittajilla, 
jotka luottivat sijoituspäätöksensä 
tekemisessä tiettyyn avaintietoasiakirjaan, 
on todelliset oikeudet korvausten 
hakemiseen. Olisi myös varmistettava, että 
kaikilla yksityissijoittajilla on unionissa 
samanlainen oikeus hakea korvausta 
vahingoista, joita heille saattaa aiheutua 
siksi, että sijoitustuotteiden kehittäjät eivät 
noudata tässä asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia. Sijoitustuotteiden kehittäjien 
vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt olisi 
sen vuoksi yhdenmukaistettava. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä, että 
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yksityissijoittajan olisi pystyttävä saamaan 
tuotteen kehittäjä vastuuseen tämän 
asetuksen rikkomisesta, jos tappio on 
aiheutunut avaintietoasiakirjan käytöstä.

yksityissijoittajan olisi pystyttävä saamaan 
tuotteen kehittäjä vastuuseen tämän 
asetuksen rikkomisesta, jos tappio on 
aiheutunut sellaisen avaintietoasiakirjan 
käytöstä, jonka tiedot ovat olleet 
harhaanjohtavia tai epätarkkoja.

Or. en

Tarkistus 128
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Yksityissijoittajat tekevät 
sijoituspäätöksensä avaintietoasiakirjojen 
perusteella. Sijoitustuotteiden kehittäjillä 
on tämän vuoksi tärkeä vastuu 
yksityissijoittajia kohtaan tämän asetuksen 
säännösten noudattamisesta. Sen vuoksi on 
tärkeä varmistaa, että yksityissijoittajilla, 
jotka luottivat sijoituspäätöksensä 
tekemisessä tiettyyn avaintietoasiakirjaan, 
on todelliset oikeudet korvausten 
hakemiseen. Olisi myös varmistettava, että 
kaikilla yksityissijoittajilla on unionissa 
samanlainen oikeus hakea korvausta 
vahingoista, joita heille saattaa aiheutua 
siksi, että sijoitustuotteiden kehittäjät eivät 
noudata tässä asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia. Sijoitustuotteiden kehittäjien 
vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt olisi 
sen vuoksi yhdenmukaistettava. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä, että 
yksityissijoittajan olisi pystyttävä saamaan 
tuotteen kehittäjä vastuuseen tämän 
asetuksen rikkomisesta, jos tappio on 
aiheutunut avaintietoasiakirjan käytöstä.

(16) Yksityissijoittajat tekevät 
sijoituspäätöksensä avaintietoasiakirjojen 
perusteella. Vähittäismarkkinoille 
tarkoitettujen paketoitujen 
sijoitustuotteiden kehittäjillä on tämän 
vuoksi tärkeä vastuu yksityissijoittajia 
kohtaan tämän asetuksen säännösten 
noudattamisesta. Sen vuoksi on tärkeä 
varmistaa, että yksityissijoittajilla, jotka 
luottivat sijoituspäätöksensä tekemisessä 
tiettyyn avaintietoasiakirjaan, on todelliset 
oikeudet korvausten hakemiseen. Olisi 
myös varmistettava, että kaikilla 
yksityissijoittajilla on unionissa 
samanlainen oikeus hakea korvausta 
vahingoista, joita heille saattaa aiheutua 
siksi, että vähittäismarkkinoille 
tarkoitettujen paketoitujen 
sijoitustuotteiden kehittäjät eivät noudata 
tässä asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia. Vähittäismarkkinoille 
tarkoitettujen paketoitujen 
sijoitustuotteiden kehittäjien 
vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt olisi 
sen vuoksi yhdenmukaistettava. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä, että 
yksityissijoittajan olisi pystyttävä saamaan 
tuotteen kehittäjä vastuuseen tämän 
asetuksen rikkomisesta, jos tappio on 
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aiheutunut sellaisen avaintietoasiakirjan 
käytöstä, jonka tiedot ovat olleet 
harhaanjohtavia, epätarkkoja tai 
ristiriidassa esitteen kanssa tai, jos esitettä 
ei ole laadittu, tuotteeseen sovellettavien 
yleisten ehtojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkennus on lisätty, jotta olisi selvää, että tuotteen kehittäjää olisi pidettävä vastuussa 
avaintietoasiakirjasta vain siltä osin kuin se on harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriidassa 
esitteen tai tuotteeseen sovellettavien yleisten ehtojen kanssa.

Tarkistus 129
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Koska yksityissijoittajilla ei yleensä 
ole selkeää kuvaa sijoitustuotteiden 
kehittäjien sisäisistä menettelyistä, olisi 
säädettävä todistustaakan kääntämisestä. 
Tuotteen kehittäjän olisi todistettava, että 
avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen mukaisesti. Yksityissijoittajan 
vastuulla olisi kuitenkin osoittaa, että 
tappio on aiheutunut 
avaintietoasiakirjassa olevan tiedon 
käytöstä, sillä tämä asia kuuluu suoraan 
yksityissijoittajan henkilökohtaiseen 
elämänpiiriin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 130
Syed Kamall



AM\927693FI.doc 61/177 PE504.397v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Koska yksityissijoittajilla ei yleensä 
ole selkeää kuvaa sijoitustuotteiden 
kehittäjien sisäisistä menettelyistä, olisi 
säädettävä todistustaakan kääntämisestä. 
Tuotteen kehittäjän olisi todistettava, että 
avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen mukaisesti. Yksityissijoittajan 
vastuulla olisi kuitenkin osoittaa, että 
tappio on aiheutunut 
avaintietoasiakirjassa olevan tiedon 
käytöstä, sillä tämä asia kuuluu suoraan 
yksityissijoittajan henkilökohtaiseen 
elämänpiiriin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen keskeisenä lähtökohtana on sen yhdenmukaistaminen yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan neljännen direktiivin kanssa. Vastuuvelvollisuusjärjestelmien yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi asetukseen olisi tämän sijaan sisällytettävä säännös, jossa todetaan, että 
jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä on säädettävä yksityissijoittajaa koskevista 
asianmukaisista yksityisoikeudellisista oikeussuojakeinoista.

Tarkistus 131
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Koska yksityissijoittajilla ei yleensä 
ole selkeää kuvaa sijoitustuotteiden 
kehittäjien sisäisistä menettelyistä, olisi 
säädettävä todistustaakan kääntämisestä. 
Tuotteen kehittäjän olisi todistettava, että 
avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen mukaisesti. Yksityissijoittajan 
vastuulla olisi kuitenkin osoittaa, että 

Poistetaan.
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tappio on aiheutunut 
avaintietoasiakirjassa olevan tiedon 
käytöstä, sillä tämä asia kuuluu suoraan 
yksityissijoittajan henkilökohtaiseen 
elämänpiiriin.

Or. en

Tarkistus 132
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Koska yksityissijoittajilla ei yleensä 
ole selkeää kuvaa sijoitustuotteiden 
kehittäjien sisäisistä menettelyistä, olisi 
säädettävä todistustaakan kääntämisestä. 
Tuotteen kehittäjän olisi todistettava, että 
avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen mukaisesti. Yksityissijoittajan 
vastuulla olisi kuitenkin osoittaa, että 
tappio on aiheutunut 
avaintietoasiakirjassa olevan tiedon 
käytöstä, sillä tämä asia kuuluu suoraan 
yksityissijoittajan henkilökohtaiseen 
elämänpiiriin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 133
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Koska yksityissijoittajilla ei yleensä 
ole selkeää kuvaa sijoitustuotteiden 
kehittäjien sisäisistä menettelyistä, olisi 
säädettävä todistustaakan kääntämisestä. 

(17) Koska yksityissijoittajilla ei yleensä 
ole selkeää kuvaa sijoitustuotteiden 
kehittäjien sisäisistä menettelyistä, 
todistustaakka ei saisi olla yksinomaan 
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Tuotteen kehittäjän olisi todistettava, että 
avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen mukaisesti. Yksityissijoittajan 
vastuulla olisi kuitenkin osoittaa, että 
tappio on aiheutunut 
avaintietoasiakirjassa olevan tiedon 
käytöstä, sillä tämä asia kuuluu suoraan 
yksityissijoittajan henkilökohtaiseen 
elämänpiiriin.

sijoittajalla. Yksityissijoittajan on 
ilmoitettava, miltä osin avaintietoasiakirja 
ei hänen mielestään vastaa tässä 
asetuksessa asetettuja vaatimuksia. 
Tuotteen kehittäjällä olisi sen jälkeen 
oltava velvollisuus vastata tähän 
väitteeseen.

Or. fr

Perustelu

On mahdollista laatia asianmukaiset vastuuta koskevat säännöt rikkomatta olennaista 
menettelyyn liittyvää periaatetta (todistustaakka). Ks. luottoluokituslaitoksia koskeva 
hyväksytty teksti.

Tarkistus 134
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Koska yksityissijoittajilla ei yleensä 
ole selkeää kuvaa sijoitustuotteiden 
kehittäjien sisäisistä menettelyistä, olisi 
säädettävä todistustaakan kääntämisestä. 
Tuotteen kehittäjän olisi todistettava, että 
avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen mukaisesti. Yksityissijoittajan 
vastuulla olisi kuitenkin osoittaa, että 
tappio on aiheutunut 
avaintietoasiakirjassa olevan tiedon 
käytöstä, sillä tämä asia kuuluu suoraan 
yksityissijoittajan henkilökohtaiseen 
elämänpiiriin.

(17) Koska yksityissijoittajilla ei yleensä 
ole selkeää kuvaa sijoitustuotteiden 
kehittäjien sisäisistä menettelyistä, olisi 
säädettävä todistustaakan kääntämisestä. 
Tuotteen kehittäjän olisi todistettava, että 
avaintietoasiakirja on laadittu tämän 
asetuksen mukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 135
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sijoitustuotteen kehittäjän 
vastuuvelvollisuutta koskevia asioita, joita 
ei kateta tällä asetuksella, olisi käsiteltävä 
asiaa koskevien kansainvälisen 
yksityisoikeuden sääntöjen mukaan 
määräytyvän sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. 
Yksityissijoittajien nostamista 
vastuuvelvollisuutta koskevista kanteista 
päättävän toimivaltaisen tuomioistuimen 
olisi määräydyttävä asiaa koskevien 
kansainvälisen oikeuskäytännön sääntöjen 
mukaisesti.

(18) Vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen kehittäjän 
vastuuvelvollisuutta olisi käsiteltävä asiaa 
koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden 
sääntöjen mukaan määräytyvän 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Yksityissijoittajien nostamista 
vastuuvelvollisuutta koskevista kanteista 
päättävän toimivaltaisen tuomioistuimen 
olisi määräydyttävä asiaa koskevien 
kansainvälisen oikeuskäytännön sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sama kuin edellä.

Tarkistus 136
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sijoitustuotteen kehittäjän 
vastuuvelvollisuutta koskevia asioita, joita 
ei kateta tällä asetuksella, olisi käsiteltävä 
asiaa koskevien kansainvälisen 
yksityisoikeuden sääntöjen mukaan 
määräytyvän sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. 
Yksityissijoittajien nostamista 
vastuuvelvollisuutta koskevista kanteista 

(18) Sijoitustuotteen kehittäjän 
vastuuvelvollisuutta olisi käsiteltävä asiaa 
koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden 
sääntöjen mukaan määräytyvän 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Yksityissijoittajien nostamista 
vastuuvelvollisuutta koskevista kanteista 
päättävän toimivaltaisen tuomioistuimen 
olisi määräydyttävä asiaa koskevien 
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päättävän toimivaltaisen tuomioistuimen 
olisi määräydyttävä asiaa koskevien 
kansainvälisen oikeuskäytännön sääntöjen 
mukaisesti.

kansainvälisen oikeuskäytännön sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella PRIPs-tuotteita koskeva teksti yhdenmukaistetaan yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan tekstin kanssa vastuuvelvollisuuden osalta.

Tarkistus 137
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta yksityissijoittaja pystyy 
tekemään tietoon perustuvan päätöksen, 
sijoitustuotteiden myyjiä olisi vaadittava 
antamaan avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen liiketoimen toteuttamista. Tätä 
vaatimusta olisi yleensä sovellettava 
riippumatta siitä, missä ja miten liiketoimi 
toteutetaan. Myyjiä ovat sekä jakelijat että 
sijoitustuotteiden kehittäjät itse, jos nämä 
päättävät myydä tuotteen suoraan 
yksityissijoittajille. Tarvittavan 
joustavuuden ja oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi yksityissijoittajien, jotka 
haluavat toteuttaa liiketoimen käyttäen 
etäviestintävälinettä, olisi voitava saada 
avaintietokirja liiketoimen toteuttamisen 
jälkeen. Avaintietoasiakirjasta olisi hyötyä 
sijoittajalle myös tässä tapauksessa, sillä 
se mahdollistaa esimerkiksi sen, että 
sijoittaja voi vertailla ostamaansa tuotetta 
avaintietoasiakirjassa kuvailtuun 
tuotteeseen. Tämä asetus ei rajoita 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY soveltamista.

(19) Jotta yksityissijoittaja pystyy 
tekemään tietoon perustuvan päätöksen, 
sijoitustuotteiden myyjiä olisi vaadittava 
antamaan avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen liiketoimen toteuttamista. Tätä 
vaatimusta olisi sovellettava riippumatta 
siitä, missä ja miten liiketoimi toteutetaan. 
Myyjiä ovat sekä jakelijat että 
sijoitustuotteiden kehittäjät itse, jos nämä 
päättävät myydä tuotteen suoraan 
yksityissijoittajille. Tämä asetus ei rajoita 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY soveltamista.
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Or. de

Tarkistus 138
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta yksityissijoittaja pystyy 
tekemään tietoon perustuvan päätöksen, 
sijoitustuotteiden myyjiä olisi vaadittava 
antamaan avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen liiketoimen toteuttamista. Tätä 
vaatimusta olisi yleensä sovellettava 
riippumatta siitä, missä ja miten liiketoimi 
toteutetaan. Myyjiä ovat sekä jakelijat että 
sijoitustuotteiden kehittäjät itse, jos nämä 
päättävät myydä tuotteen suoraan 
yksityissijoittajille. Tarvittavan 
joustavuuden ja oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi yksityissijoittajien, jotka 
haluavat toteuttaa liiketoimen käyttäen 
etäviestintävälinettä, olisi voitava saada 
avaintietokirja liiketoimen toteuttamisen 
jälkeen. Avaintietoasiakirjasta olisi hyötyä 
sijoittajalle myös tässä tapauksessa, sillä 
se mahdollistaa esimerkiksi sen, että 
sijoittaja voi vertailla ostamaansa tuotetta 
avaintietoasiakirjassa kuvailtuun 
tuotteeseen. Tämä asetus ei rajoita 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY soveltamista.

(19) Jotta yksityissijoittaja pystyy 
tekemään tietoon perustuvan päätöksen, 
sijoitustuotteiden myyjiä olisi vaadittava 
antamaan avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen liiketoimen toteuttamista. Sijoittajan 
olisi joko omakätisellä tai sähköisellä 
allekirjoituksella vahvistettava saaneensa 
ja lukeneensa avaintietoasiakirjan. Tätä 
vaatimusta olisi yleensä sovellettava 
riippumatta siitä, missä ja miten liiketoimi 
toteutetaan. Myyjiä ovat sekä jakelijat että 
sijoitustuotteiden kehittäjät itse, jos nämä 
päättävät myydä tuotteen suoraan 
yksityissijoittajille. Tämä asetus ei rajoita 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY soveltamista. 
Sijoittajille olisi annettava aina, kun se on 
mahdollista, harkinta-aika, jonka aikana 
he voivat päättää peruuttaa liiketoimen.

Or. en

Tarkistus 139
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta yksityissijoittaja pystyy 
tekemään tietoon perustuvan päätöksen, 
sijoitustuotteiden myyjiä olisi vaadittava 
antamaan avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen liiketoimen toteuttamista. Tätä 
vaatimusta olisi yleensä sovellettava 
riippumatta siitä, missä ja miten liiketoimi 
toteutetaan. Myyjiä ovat sekä jakelijat että 
sijoitustuotteiden kehittäjät itse, jos nämä 
päättävät myydä tuotteen suoraan 
yksityissijoittajille. Tarvittavan 
joustavuuden ja oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi yksityissijoittajien, jotka 
haluavat toteuttaa liiketoimen käyttäen 
etäviestintävälinettä, olisi voitava saada 
avaintietokirja liiketoimen toteuttamisen 
jälkeen. Avaintietoasiakirjasta olisi hyötyä 
sijoittajalle myös tässä tapauksessa, sillä se 
mahdollistaa esimerkiksi sen, että sijoittaja 
voi vertailla ostamaansa tuotetta 
avaintietoasiakirjassa kuvailtuun 
tuotteeseen. Tämä asetus ei rajoita 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY soveltamista.

(19) Jotta yksityissijoittaja pystyy 
tekemään tietoon perustuvan päätöksen, 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden myyjiä olisi 
vaadittava antamaan avaintietoasiakirja 
hyvissä ajoin ennen liiketoimen 
toteuttamista. Tätä vaatimusta olisi yleensä 
sovellettava riippumatta siitä, missä ja 
miten liiketoimi toteutetaan. Myyjiä ovat 
sekä jakelijat että vähittäismarkkinoille 
tarkoitettujen paketoitujen 
sijoitustuotteiden kehittäjät itse, jos nämä 
päättävät myydä tuotteen suoraan 
yksityissijoittajille. Tarvittavan 
joustavuuden ja oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi yksityissijoittajien, jotka 
haluavat toteuttaa liiketoimen käyttäen 
etäviestintävälinettä, olisi voitava saada 
avaintietokirja liiketoimen toteuttamisen 
jälkeen. Avaintietoasiakirjasta olisi hyötyä 
sijoittajalle myös tässä tapauksessa, sillä se 
mahdollistaa esimerkiksi sen, että sijoittaja 
voi vertailla ostamaansa tuotetta 
avaintietoasiakirjassa kuvailtuun 
tuotteeseen. Tämä asetus ei rajoita 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY soveltamista.

Or. en

Tarkistus 140
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta yksityissijoittaja pystyy 
tekemään tietoon perustuvan päätöksen, 
sijoitustuotteiden myyjiä olisi vaadittava 
antamaan avaintietoasiakirja hyvissä ajoin 
ennen liiketoimen toteuttamista. Tätä 

(19) Jotta yksityissijoittaja pystyy 
tekemään tietoon perustuvan päätöksen, 
sijoitusneuvojia tai sijoitustuotteiden 
myyjiä olisi vaadittava antamaan 
avaintietoasiakirja hyvissä ajoin ennen 
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vaatimusta olisi yleensä sovellettava 
riippumatta siitä, missä ja miten liiketoimi 
toteutetaan. Myyjiä ovat sekä jakelijat että 
sijoitustuotteiden kehittäjät itse, jos nämä 
päättävät myydä tuotteen suoraan 
yksityissijoittajille. Tarvittavan 
joustavuuden ja oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi yksityissijoittajien, jotka 
haluavat toteuttaa liiketoimen käyttäen 
etäviestintävälinettä, olisi voitava saada 
avaintietokirja liiketoimen toteuttamisen 
jälkeen. Avaintietoasiakirjasta olisi hyötyä 
sijoittajalle myös tässä tapauksessa, sillä se 
mahdollistaa esimerkiksi sen, että sijoittaja 
voi vertailla ostamaansa tuotetta 
avaintietoasiakirjassa kuvailtuun 
tuotteeseen. Tämä asetus ei rajoita 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY soveltamista.

liiketoimen toteuttamista. Tätä vaatimusta 
olisi yleensä sovellettava riippumatta siitä, 
missä ja miten liiketoimi toteutetaan. 
Neuvojia tai myyjiä ovat sekä jakelijat että 
sijoitustuotteiden kehittäjät itse, jos nämä 
päättävät antaa neuvoja tai myydä tuotteen 
suoraan yksityissijoittajille. Tarvittavan 
joustavuuden ja oikeasuhteisuuden 
varmistamiseksi yksityissijoittajien, jotka 
haluavat toteuttaa liiketoimen käyttäen 
etäviestintävälinettä, olisi voitava saada 
avaintietokirja liiketoimen toteuttamisen 
jälkeen. Avaintietoasiakirjasta olisi hyötyä 
sijoittajalle myös tässä tapauksessa, sillä se 
mahdollistaa esimerkiksi sen, että sijoittaja 
voi vertailla ostamaansa tuotetta 
avaintietoasiakirjassa kuvailtuun 
tuotteeseen. Tämä asetus ei rajoita 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY soveltamista.

Or. en

Tarkistus 141
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Olisi vahvistettava yhdenmukaiset 
säännöt, joilla sijoitustuotetta myyvälle 
henkilölle annetaan tietty valinnanvara 
välineestä, jolla avaintietoasiakirja 
toimitetaan yksityissijoittajille, ja sallittava 
sähköisen viestinnän käyttö, jos se on 
tarkoituksenmukaista ottaen huomioon 
liiketoimen olosuhteet. Yksityissijoittajalle 
olisi kuitenkin annettava mahdollisuus 
saada tiedot paperilla. Jotta kuluttajilla olisi 
mahdollisuus saada tietoa, 
avaintietoasiakirja olisi aina toimitettava 
veloituksetta.

(20) Olisi vahvistettava yhdenmukaiset 
säännöt, joilla vähittäismarkkinoille 
tarkoitettua paketoitua sijoitustuotetta 
myyvälle henkilölle annetaan tietty 
valinnanvara välineestä, jolla 
avaintietoasiakirja toimitetaan 
yksityissijoittajille, ja sallittava sähköisen 
viestinnän käyttö, jos se on 
tarkoituksenmukaista ottaen huomioon 
liiketoimen olosuhteet. Yksityissijoittajalle 
olisi kuitenkin annettava mahdollisuus 
saada tiedot paperilla. Jotta kuluttajilla olisi 
mahdollisuus saada tietoa, 
avaintietoasiakirja olisi aina toimitettava 
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veloituksetta.

Or. en

Tarkistus 142
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Olisi vahvistettava yhdenmukaiset 
säännöt, joilla sijoitustuotetta myyvälle 
henkilölle annetaan tietty valinnanvara 
välineestä, jolla avaintietoasiakirja 
toimitetaan yksityissijoittajille, ja sallittava 
sähköisen viestinnän käyttö, jos se on 
tarkoituksenmukaista ottaen huomioon 
liiketoimen olosuhteet. Yksityissijoittajalle 
olisi kuitenkin annettava mahdollisuus 
saada tiedot paperilla. Jotta kuluttajilla olisi 
mahdollisuus saada tietoa, 
avaintietoasiakirja olisi aina toimitettava 
veloituksetta.

(20) Olisi vahvistettava yhdenmukaiset 
säännöt, joilla sijoitustuotteesta neuvoja 
antavalle tai sijoitustuotetta myyvälle 
henkilölle annetaan tietty valinnanvara 
välineestä, jolla avaintietoasiakirja 
toimitetaan yksityissijoittajille, ja sallittava 
sähköisen viestinnän käyttö, jos se on 
tarkoituksenmukaista ottaen huomioon 
liiketoimen olosuhteet. Yksityissijoittajalle 
olisi kuitenkin annettava mahdollisuus 
saada tiedot paperilla. Jotta kuluttajilla olisi 
mahdollisuus saada tietoa, 
avaintietoasiakirja olisi aina toimitettava 
veloituksetta.

Or. en

Tarkistus 143
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan varmistaa, että 
yksityissijoittajat luottavat 
sijoitustuotteisiin, olisi asetettava 
vaatimuksia asianmukaisista sisäisistä 
menettelyistä, joilla varmistetaan, että 
yksityissijoittajat saavat sijoitustuotteen 
kehittäjältä perustellun vastauksen 

(21) Jotta voidaan varmistaa, että 
yksityissijoittajat luottavat 
sijoitustuotteisiin ja finanssimarkkinoihin 
kokonaisuudessaan, olisi asetettava 
vaatimuksia asianmukaisista sisäisistä 
menettelyistä, joilla varmistetaan, että 
yksityissijoittajat saavat sijoitustuotteen 
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valituksiinsa. kehittäjältä perustellun vastauksen 
valituksiinsa.

Or. en

Tarkistus 144
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan varmistaa, että 
yksityissijoittajat luottavat 
sijoitustuotteisiin, olisi asetettava 
vaatimuksia asianmukaisista sisäisistä 
menettelyistä, joilla varmistetaan, että 
yksityissijoittajat saavat sijoitustuotteen 
kehittäjältä perustellun vastauksen 
valituksiinsa.

(21) Jotta voidaan varmistaa, että 
yksityissijoittajat luottavat 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuihin 
paketoituihin sijoitustuotteisiin, olisi 
asetettava vaatimuksia asianmukaisista 
sisäisistä menettelyistä, joilla varmistetaan, 
että yksityissijoittajat saavat 
sijoitustuotteen kehittäjältä perustellun 
vastauksen valituksiinsa.

Or. en

Tarkistus 145
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) On välttämätöntä antaa paremmin 
tietoa sijoitustuotteista, jotta 
yksityissijoittajien luottamus 
finanssimarkkinoihin palautuu, mutta 
tuotesuunnittelusäännöt ovat aivan yhtä 
tärkeitä tehokkaan yksityissijoittajan 
suojan varmistamiseksi. 
Rahoitusneuvojien antamien neuvojen 
epätäydellisyys, päätöksentekoon 
vaikuttavat ennakkoasenteet ja todisteet 
siitä, että taloudellinen käyttäytyminen 
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määräytyy ensisijaisesti psykologisten 
tekijöiden mukaan, ovat seikkoja, joihin 
on vaikutettava hillitsemällä 
sijoitustuotteiden liian monimutkaista 
paketointia.

Or. en

Tarkistus 146
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Sijoittajien etujen turvaamiseksi on 
tarpeen vahvistaa säännöt, joissa 
määritetään omaisuuserät, joihin 
yksityissijoittajille myydyt sijoitustuotteet 
voivat sijoittaa. Näin varmistetaan, ettei 
yksityissijoittajille tarjota epätavallisia 
ja/tai sääntelemättömiä omaisuusluokkia. 
Tuotteiden maksimiriski on myös tarpeen 
rajata suhteessa niiden nimellisarvoon. 
Johdannaisinstrumentteja koskevat 
vaatimukset olisi asetettava 
instrumenttien hyväksyttävyyden mukaan 
siten, että johdannaisinstrumenttien 
käyttö rajataan tavallisiin 
johdannaisinstrumentteihin, 
keskiarvohintaoptioihin ja ensimmäisen 
sukupolven rajahintaoptioihin. 
Pitäytyminen yksinkertaisissa 
johdannaisinstrumenteissa ei rajoittaisi 
sijoittajien valinnanmahdollisuuksia vaan 
ehkäisisi sitä, että muille kuin 
ammattimaisille sijoittajille tarjottaisiin 
epäsopivia ja liian monimutkaisia riskejä 
ja paketointiominaisuuksia.

Or. en
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Tarkistus 147
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä riidanratkaisu 
on nopeampaa ja halvempaa kuin 
tuomioistuimessa ja 
tuomioistuinjärjestelmän työtaakka 
pienenee. Tämän vuoksi sijoitustuotteiden 
kehittäjien ja sijoitustuotteita myyvien 
henkilöiden velvollisuutena olisi oltava 
näihin menettelyihin osallistuminen, jos 
yksityissijoittajat käynnistävät tällaisen 
menettelyn tässä asetuksessa vahvistettujen 
oikeuksien ja velvoitteiden osalta, 
edellyttäen että sovelletaan tiettyjä 
tehokkaan oikeusturvan periaatteen 
mukaisia suojatoimia. Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen ei varsinkaan 
tulisi rajoittaa tällaisten menettelyjen 
osapuolten oikeuksia nostaa kanne 
tuomioistuimessa.

(22) Vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä riidanratkaisu 
on nopeampaa ja halvempaa kuin 
tuomioistuimessa ja 
tuomioistuinjärjestelmän työtaakka 
pienenee. Tämän vuoksi sijoitustuotteiden 
kehittäjien ja sijoitustuotteita myyvien 
henkilöiden olisi osallistuttava näihin 
menettelyihin, jos yksityissijoittajat 
käynnistävät tällaisen menettelyn tässä 
asetuksessa vahvistettujen oikeuksien ja 
velvoitteiden osalta, ja noudatettava 
direktiivissä [...] vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta annettuja sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 148
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä riidanratkaisu 
on nopeampaa ja halvempaa kuin 
tuomioistuimessa ja 
tuomioistuinjärjestelmän työtaakka 
pienenee. Tämän vuoksi sijoitustuotteiden 
kehittäjien ja sijoitustuotteita myyvien 
henkilöiden velvollisuutena olisi oltava 

(22) Vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä riidanratkaisu 
on nopeampaa ja halvempaa kuin 
tuomioistuimessa ja 
tuomioistuinjärjestelmän työtaakka 
pienenee. Tämän vuoksi 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden kehittäjien 
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näihin menettelyihin osallistuminen, jos 
yksityissijoittajat käynnistävät tällaisen 
menettelyn tässä asetuksessa vahvistettujen 
oikeuksien ja velvoitteiden osalta, 
edellyttäen että sovelletaan tiettyjä 
tehokkaan oikeusturvan periaatteen 
mukaisia suojatoimia. Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen ei varsinkaan 
tulisi rajoittaa tällaisten menettelyjen 
osapuolten oikeuksia nostaa kanne 
tuomioistuimessa.

ja vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 
paketoituja sijoitustuotteita myyvien 
henkilöiden velvollisuutena olisi oltava 
näihin menettelyihin osallistuminen, jos 
yksityissijoittajat käynnistävät tällaisen 
menettelyn tässä asetuksessa vahvistettujen 
oikeuksien ja velvoitteiden osalta, 
edellyttäen että sovelletaan tiettyjä 
tehokkaan oikeusturvan periaatteen 
mukaisia suojatoimia. Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen ei varsinkaan 
tulisi rajoittaa tällaisten menettelyjen 
osapuolten oikeuksia nostaa kanne 
tuomioistuimessa.

Or. en

Tarkistus 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä riidanratkaisu 
on nopeampaa ja halvempaa kuin 
tuomioistuimessa ja 
tuomioistuinjärjestelmän työtaakka 
pienenee. Tämän vuoksi sijoitustuotteiden 
kehittäjien ja sijoitustuotteita myyvien 
henkilöiden velvollisuutena olisi oltava 
näihin menettelyihin osallistuminen, jos 
yksityissijoittajat käynnistävät tällaisen 
menettelyn tässä asetuksessa vahvistettujen 
oikeuksien ja velvoitteiden osalta, 
edellyttäen että sovelletaan tiettyjä 
tehokkaan oikeusturvan periaatteen 
mukaisia suojatoimia. Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen ei varsinkaan 
tulisi rajoittaa tällaisten menettelyjen 
osapuolten oikeuksia nostaa kanne 
tuomioistuimessa.

(22) Vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä riidanratkaisu 
on nopeampaa ja halvempaa kuin 
tuomioistuimessa ja 
tuomioistuinjärjestelmän työtaakka 
pienenee. Tämän vuoksi PRIPs-tuotteiden 
kehittäjien ja PRIPs-tuotteita myyvien 
henkilöiden velvollisuutena olisi oltava 
näihin menettelyihin osallistuminen, jos 
yksityissijoittajat käynnistävät tällaisen 
menettelyn tässä asetuksessa vahvistettujen 
oikeuksien ja velvoitteiden osalta, 
edellyttäen että sovelletaan tiettyjä 
tehokkaan oikeusturvan periaatteen 
mukaisia suojatoimia. Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen ei varsinkaan 
tulisi rajoittaa tällaisten menettelyjen 
osapuolten oikeuksia nostaa kanne 
tuomioistuimessa. Kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
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direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin säännöksiä 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisuista olisi 
sovellettava sitovasti myös tähän 
asetukseen.

Or. en

Tarkistus 150
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Koska yhteisöjen, jotka toimivat 
finanssimarkkinoilla pankki-, vakuutus-, 
arvopaperi- ja rahoitusaloilla, olisi 
laadittava sijoitustuotteista 
avaintietoasiakirja, on erittäin tärkeää 
varmistaa sujuva yhteistyö 
sijoitustuotteiden kehittäjiä valvovien eri 
viranomaisten välillä, jotta viranomaiset 
noudattaisivat yhteistä toimintalinjaa tämän 
asetuksen soveltamisessa.

(23) Koska yhteisöjen, jotka toimivat 
finanssimarkkinoilla pankki-, vakuutus-, 
arvopaperi- ja rahoitusaloilla, olisi 
laadittava vähittäismarkkinoille 
tarkoitetuista paketoiduista 
sijoitustuotteista avaintietoasiakirja, on 
erittäin tärkeää varmistaa sujuva yhteistyö 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden kehittäjiä 
valvovien eri viranomaisten välillä, jotta 
viranomaiset noudattaisivat yhteistä 
toimintalinjaa tämän asetuksen 
soveltamisessa.

Or. en

Tarkistus 151
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Joulukuussa 2010 annetun komission 
tiedonannon ”Seuraamusjärjestelmien 
lujittaminen finanssipalvelujen alalla” 

(24) Joulukuussa 2010 annetun komission 
tiedonannon ”Seuraamusjärjestelmien 
lujittaminen finanssipalvelujen alalla” 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 152
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 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 julkaistava.

Or. en



PE504.397v02-00 76/177 AM\927693FI.doc

FI

Tarkistus 153
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joilla tarkennetaan 
yksityiskohtia, jotka koskevat 
avaintietoasiakirjan esitystapaa ja muotoa, 
avaintietoasiakirjaan sisällytettävien 
tietojen sisältöä, avaintietoasiakirjan 
toimitusajankohtaa koskevia 
yksityiskohtaisia vaatimuksia ja asiakirjan 
tarkistamista ja uudelleentarkastelua. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset. Komission olisi delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(25) Tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joilla tarkennetaan 
yksityiskohtia, jotka koskevat 
avaintietoasiakirjan esitystapaa ja muotoa, 
avaintietoasiakirjaan sisällytettävien 
tietojen sisältöä, avaintietoasiakirjan 
toimitusajankohtaa koskevia 
yksityiskohtaisia vaatimuksia ja asiakirjan 
tarkistamista ja uudelleentarkastelua. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset ja kuluttajatestit. Komission 
olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan 
ja laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 154
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Vaikka yhteissijoitusyritykset ovat 
tässä asetuksessa tarkoitettuja 

(28) Vaikka yhteissijoitusyritykset ovat 
tässä asetuksessa tarkoitettuja 
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sijoitustuotteita, direktiivissä 2009/65/EY 
asetetut sijoittajan avaintietoja koskevat 
vaatimukset merkitsevät sitä, että 
kyseisenkaltaisille yhteissijoitusyrityksille 
olisi kohtuullista myöntää tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen viiden vuoden 
pituinen siirtymäkausi, jonka aikana niihin 
ei sovellettaisi tätä asetusta. Kyseisen 
kauden jälkeen tätä asetusta alettaisiin 
soveltaa myös niihin, jollei siirtymäkautta 
pidennetä.

sijoitustuotteita, direktiivissä 2009/65/EY 
asetetut sijoittajan avaintietoja koskevat 
vaatimukset merkitsevät sitä, että 
kyseisenkaltaisille yhteissijoitusyrityksille 
olisi kohtuullista myöntää tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen viiden vuoden 
pituinen siirtymäkausi, jonka aikana niihin 
ei sovellettaisi tätä asetusta. Kyseisen 
kauden jälkeen tätä asetusta alettaisiin 
soveltaa myös niihin, jollei siirtymäkautta 
pidennetä. Samaa poikkeusta olisi 
sovellettava myös muihin rahastoihin 
kuin yhteissijoitusyrityksiin, kun niiden 
on jo kansallisen lainsäädännön nojalla 
laadittava sijoittajan avaintietoasiakirja 
direktiivin 2009/65/EY 78–81 artiklassa 
määritellyssä muodossa ja määritellyn 
sisällön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 155
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tätä asetusta olisi tarkasteltava 
uudelleen neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
kehityksen, kuten uusien 
sijoitustuotetyyppien markkinoille tulon, 
sekä unionin oikeuden muilla aloilla 
tapahtuvan kehityksen ja jäsenvaltioiden 
kokemusten ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 
saako keskivertoyksityissijoittaja käyttöön 
otettujen toimenpiteiden ansiosta 
paremman käsityksen sijoitustuotteista ja 
ovatko toimenpiteet parantaneet tuotteiden 
vertailukelpoisuutta. Siinä olisi tutkittava 
myös sitä, olisiko yhteissijoitusyrityksiin 
sovellettavaa siirtymäkautta pidennettävä 
vai voitaisiinko yhteissijoitusyritysten 

(29) Tätä asetusta olisi tarkasteltava 
uudelleen neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
kehityksen, kuten uusien 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotetyyppien 
markkinoille tulon, sekä unionin oikeuden 
muilla aloilla tapahtuvan kehityksen ja 
jäsenvaltioiden kokemusten ottamiseksi 
huomioon. Uudelleentarkastelussa olisi 
arvioitava, saako 
keskivertoyksityissijoittaja käyttöön 
otettujen toimenpiteiden ansiosta 
paremman käsityksen 
vähittäismarkkinoille tarkoitetuista 
paketoiduista sijoitustuotteista ja ovatko 
toimenpiteet parantaneet tuotteiden 
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kohtelussa harkita muita vaihtoehtoja. 
Uudelleentarkastelun perusteella komission 
olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomus sekä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

vertailukelpoisuutta. Siinä olisi tutkittava 
myös sitä, olisiko yhteissijoitusyrityksiin 
sovellettavaa siirtymäkautta pidennettävä 
vai voitaisiinko yhteissijoitusyritysten 
kohtelussa harkita muita vaihtoehtoja. 
Uudelleentarkastelun perusteella komission 
olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomus sekä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia. 
Uudelleentarkastelussa voitaisiin 
tarkastella myös sitä, olisiko 
yksityissijoittajan kuluttajansuojan 
kannalta aiheellista ulottaa 
avaintietoasiakirja koskemaan myös 
muita vähittäistuotteita, joita ei ole 
paketoitu, kuten tavanomaisia 
talletustilejä, osakkeita ja 
joukkovelkakirjoja, tai kehittää 
avaintietoasiakirjaa vastaava asiakirja 
niitä varten.

Or. en

Tarkistus 156
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tätä asetusta olisi tarkasteltava 
uudelleen neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
kehityksen, kuten uusien 
sijoitustuotetyyppien markkinoille tulon, 
sekä unionin oikeuden muilla aloilla 
tapahtuvan kehityksen ja jäsenvaltioiden 
kokemusten ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 
saako keskivertoyksityissijoittaja käyttöön 
otettujen toimenpiteiden ansiosta 
paremman käsityksen sijoitustuotteista ja 
ovatko toimenpiteet parantaneet tuotteiden 
vertailukelpoisuutta. Siinä olisi tutkittava 
myös sitä, olisiko yhteissijoitusyrityksiin 

(29) Tätä asetusta olisi tarkasteltava 
uudelleen neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
kehityksen, kuten uusien PRIPs-
tuotetyyppien markkinoille tulon, sekä 
unionin oikeuden muilla aloilla tapahtuvan 
kehityksen ja jäsenvaltioiden kokemusten 
ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 
saako keskivertoyksityissijoittaja käyttöön 
otettujen toimenpiteiden ansiosta 
paremman käsityksen PRIPs-tuotteista ja 
ovatko toimenpiteet parantaneet hänen 
mahdollisuuksiaan vertailla tuotteita. 
Siinä olisi tutkittava myös sitä, olisiko 
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sovellettavaa siirtymäkautta pidennettävä 
vai voitaisiinko yhteissijoitusyritysten 
kohtelussa harkita muita vaihtoehtoja. 
Uudelleentarkastelun perusteella komission 
olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomus sekä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

yhteissijoitusyrityksiin sovellettavaa 
siirtymäkautta pidennettävä vai 
voitaisiinko yhteissijoitusyritysten 
kohtelussa harkita muita vaihtoehtoja. 
Uudelleentarkastelun perusteella komission 
olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomus sekä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia. 
Uudelleentarkastelussa voitaisiin 
tarkastella myös sitä, voitaisiinko 
avaintietoasiakirja mahdollisesti ulottaa 
koskemaan myös muita kuin paketoituja 
vähittäistuotteita, kuten tavanomaisia 
säästö- ja käyttötilejä, osakkeita ja 
joukkovelkakirjoja.

Or. en

Perustelu

Uudelleentarkastelussa olisi käsiteltävä yksityiskohtaisesti myös sitä, mitä tietoja näistä 
muista tuotteista olisi aiheellista antaa. Asetuksen 8 artiklassa kuvattu avaintietoasiakirja ei 
soveltuisi hyvin tavallisiin talletuksiin tai osakkeisiin. Olisi myös tarkasteltava sitä, miten 
näitä tuotteita jaellaan, etenkin kun on kyse osakkeista ja joukkovelkakirjoista.

Tarkistus 157
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tätä asetusta olisi tarkasteltava 
uudelleen neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
kehityksen, kuten uusien 
sijoitustuotetyyppien markkinoille tulon, 
sekä unionin oikeuden muilla aloilla 
tapahtuvan kehityksen ja jäsenvaltioiden 
kokemusten ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 
saako keskivertoyksityissijoittaja käyttöön 
otettujen toimenpiteiden ansiosta 
paremman käsityksen sijoitustuotteista ja 

(29) Tätä asetusta olisi tarkasteltava 
uudelleen neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
kehityksen, kuten uusien 
sijoitustuotetyyppien markkinoille tulon, 
sekä unionin oikeuden muilla aloilla 
tapahtuvan kehityksen ja jäsenvaltioiden 
kokemusten ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 
saako keskivertoyksityissijoittaja käyttöön 
otettujen toimenpiteiden ansiosta 
paremman käsityksen sijoitustuotteista ja 
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ovatko toimenpiteet parantaneet tuotteiden 
vertailukelpoisuutta. Siinä olisi tutkittava 
myös sitä, olisiko yhteissijoitusyrityksiin 
sovellettavaa siirtymäkautta pidennettävä 
vai voitaisiinko yhteissijoitusyritysten 
kohtelussa harkita muita vaihtoehtoja. 
Uudelleentarkastelun perusteella komission 
olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomus sekä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

ovatko toimenpiteet parantaneet tuotteiden 
vertailukelpoisuutta. Siinä olisi tutkittava 
myös sitä, olisiko yhteissijoitusyrityksiin 
sovellettavaa siirtymäkautta pidennettävä 
vai voitaisiinko yhteissijoitusyritysten 
kohtelussa harkita muita vaihtoehtoja. 
Uudelleentarkastelun perusteella komission 
olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomus sekä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia. 
Uudelleentarkastelussa voitaisiin myös 
tarkastella sitä, voitaisiinko 
avaintietoasiakirja mahdollisesti ulottaa 
koskemaan myös muita vähittäistuotteita, 
kuten yksityisasiakkaille täysin 
paketoimattomina myytäviä osakkeita ja 
joukkovelkakirjoja, tai voitaisiinko sitä 
käyttää sellaisen vastaavan asiakirjan 
pohjana, jossa yksityissijoittajille 
annettaisiin tietoa näistä muista 
vähittäistuotteista. Lisäksi siinä voitaisiin 
tarkastella, minkälaiset erityiset tietojen 
antamista koskevat vaatimukset 
soveltuisivat näihin tuoteluokkiin.

Or. en

Tarkistus 158
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jotta sijoitustuotteiden kehittäjille ja 
myyjille annettaisiin riittävästi aikaa 
valmistautua tämän asetuksen vaatimusten 
käytännön soveltamiseen, tämän asetuksen 
vaatimuksia olisi alettava soveltaa vasta 
kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

(30) Jotta vähittäismarkkinoille 
tarkoitettujen paketoitujen 
sijoitustuotteiden kehittäjille ja myyjille 
annettaisiin riittävästi aikaa valmistautua 
tämän asetuksen vaatimusten käytännön 
soveltamiseen, tämän asetuksen 
vaatimuksia olisi alettava soveltaa vasta 
kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en
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Tarkistus 159
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jotta sijoitustuotteiden kehittäjille ja 
myyjille annettaisiin riittävästi aikaa 
valmistautua tämän asetuksen vaatimusten 
käytännön soveltamiseen, tämän asetuksen 
vaatimuksia olisi alettava soveltaa vasta 
kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

(30) Jotta sijoitustuotteiden kehittäjille ja 
myyjille annettaisiin riittävästi aikaa 
valmistautua tämän asetuksen vaatimusten 
käytännön soveltamiseen, tämän asetuksen 
vaatimuksia olisi alettava soveltaa vasta 
yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. de

Tarkistus 160
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jotta sijoitustuotteiden kehittäjille ja 
myyjille annettaisiin riittävästi aikaa 
valmistautua tämän asetuksen vaatimusten 
käytännön soveltamiseen, tämän asetuksen 
vaatimuksia olisi alettava soveltaa vasta 
kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

(30) Jotta sijoitustuotteiden kehittäjille ja 
myyjille annettaisiin riittävästi aikaa 
valmistautua tämän asetuksen vaatimusten 
käytännön soveltamiseen, tämän asetuksen 
vaatimuksia olisi alettava soveltaa vasta 
kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta. Tätä asetusta ei sovelleta 
aiemmin toteutettuihin liiketoimiin.

Or. en

Tarkistus 161
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(32) Koska toteutettavan toimen tavoitetta, 
eli yksityissijoittajien suojan vahvistamista 
ja heidän luottamuksensa parantamista 
sijoitustuotteisiin, mukaan lukien tilanteet, 
joissa kyseisiä tuotteita myydään rajojen 
yli, ei voida saavuttaa riittävässä määrin, 
jos jäsenvaltiot toimisivat riippumattomasti 
toisistaan, sillä havaitut puutteet voidaan 
poistaa vain Euroopan tasolla 
toteutettavalla toimella ja tavoite voidaan 
näin ollen vaikutustensa vuoksi saavuttaa 
paremmin Euroopan unionin tasolla, 
Euroopan unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

(32) Koska toteutettavan toimen tavoitetta, 
eli yksityissijoittajien suojan vahvistamista 
ja heidän luottamuksensa parantamista 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuihin 
paketoituihin sijoitustuotteisiin, mukaan 
lukien tilanteet, joissa kyseisiä tuotteita 
myydään rajojen yli, ei voida saavuttaa 
riittävässä määrin, jos jäsenvaltiot 
toimisivat riippumattomasti toisistaan, sillä 
havaitut puutteet voidaan poistaa vain 
Euroopan tasolla toteutettavalla toimella ja 
tavoite voidaan näin ollen vaikutustensa 
vuoksi saavuttaa paremmin Euroopan 
unionin tasolla, Euroopan unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

Or. en

Tarkistus 162
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset 
säännöt sijoitustuotteiden kehittäjien 
laatiman avaintietoasiakirjan muodosta ja 
sisällöstä sekä yhtenäiset säännöt kyseisen 
asiakirjan toimittamisesta 
yksityissijoittajille.

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset 
säännöt sijoitustuotteiden kehittäjien ja 
välittäjien laatiman avaintietoasiakirjan 
muodosta ja sisällöstä sekä yhtenäiset 
säännöt kyseisen asiakirjan toimittamisesta 
yksityissijoittajille.

Or. en
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Tarkistus 163
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset 
säännöt sijoitustuotteiden kehittäjien 
laatiman avaintietoasiakirjan muodosta ja 
sisällöstä sekä yhtenäiset säännöt kyseisen 
asiakirjan toimittamisesta 
yksityissijoittajille.

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset 
säännöt sijoitustuotteiden kehittäjien 
laatiman avaintietoasiakirjan muodosta ja 
sisällöstä sekä yhtenäiset säännöt kyseisen 
asiakirjan toimittamisesta 
yksityissijoittajille. Tarkoituksena on 
taata, että yksityissijoittajilla on valmiudet 
ymmärtää vähittäismarkkinoille 
tarkoitettujen sijoitustuotteiden keskeiset 
ominaisuudet ja riskit sekä vertailla eri 
tuotteiden ominaisuuksia. 

Or. en

Tarkistus 164
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset 
säännöt sijoitustuotteiden kehittäjien 
laatiman avaintietoasiakirjan muodosta ja 
sisällöstä sekä yhtenäiset säännöt kyseisen 
asiakirjan toimittamisesta 
yksityissijoittajille.

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset 
säännöt sijoitustuotteiden kehittäjien 
laatiman avaintietoasiakirjan muodosta ja 
sisällöstä sekä yhtenäiset säännöt kyseisen 
asiakirjan toimittamisesta 
yksityissijoittajille. Tuotteen kehittäjän on 
oltava yksinään vastuussa 
avaintietoasiakirjan laatimisesta.

Or. en

Tarkistus 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset 
säännöt sijoitustuotteiden kehittäjien 
laatiman avaintietoasiakirjan muodosta ja 
sisällöstä sekä yhtenäiset säännöt kyseisen 
asiakirjan toimittamisesta 
yksityissijoittajille.

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset 
säännöt PRIPs-tuotteiden kehittäjien 
yksinään laatiman avaintietoasiakirjan 
muodosta ja sisällöstä ja tiedoista, joita 
sijoitustuotteita myyvien henkilöiden on 
annettava yksityissijoittajille 
[uudelleenlaadittu MiFID] ja 
[uudelleenlaadittu IMD] mukaisesti, sekä 
yhtenäiset säännöt kyseisten asiakirjojen 
toimittamisesta yksityissijoittajille.

Or. en

Perustelu

Asetuksen mukaan tuotteen kehittäjä on henkilö, joka kehittää sijoitustuotteen, tai henkilö, 
joka on muuttanut olennaisesti olemassa olevan sijoitustuotteen riski- tai 
kustannusrakennetta. On ilmaistava selvästi, että vastuu avaintietoasiakirjan laatimisesta on 
tämän määritelmän mukaisella tuotteen kehittäjällä.

Tarkistus 166
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset 
säännöt sijoitustuotteiden kehittäjien 
laatiman avaintietoasiakirjan muodosta ja 
sisällöstä sekä yhtenäiset säännöt kyseisen 
asiakirjan toimittamisesta 
yksityissijoittajille.

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset 
säännöt sijoitustuotteiden kehittäjien 
laatiman avaintietoasiakirjan ja 
sijoitustuotteita myyvien henkilöiden 
siihen laatiman liitteen muodosta ja 
sisällöstä sekä yhtenäiset säännöt kyseisen 
asiakirjan toimittamisesta 
yksityissijoittajille.

Or. en
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Tarkistus 167
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset 
säännöt sijoitustuotteiden kehittäjien 
laatiman avaintietoasiakirjan muodosta ja 
sisällöstä sekä yhtenäiset säännöt kyseisen 
asiakirjan toimittamisesta 
yksityissijoittajille.

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset 
säännöt sijoitustuotteiden kehittäjien 
laatiman avaintietoasiakirjan muodosta ja 
sisällöstä sekä yhtenäiset säännöt kyseisen 
asiakirjan toimittamisesta 
yksityissijoittajille. Sijoitustuotetta 
yksityissijoittajille markkinoivia, jakelevia 
tai myyviä välittäjiä ei vaadita laatimaan 
avaintietoasiakirjaa.

Or. en

Perustelu

Esittelijän ehdottama vaatimus siitä, että sijoitustuotetta myyvän henkilön olisi laadittava 
avaintietoasiakirja, sekoittaa tehtävät ja luo päällekkäistä sääntelyä, sillä näitä välittäjiä 
säännellään rahoitusmarkkinadirektiivillä (MiFID) ja vakuutusedustusdirektiivillä (IMD).

Tarkistus 168
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset 
säännöt sijoitustuotteiden kehittäjien 
laatiman avaintietoasiakirjan muodosta ja 
sisällöstä sekä yhtenäiset säännöt kyseisen 
asiakirjan toimittamisesta 
yksityissijoittajille.

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset 
säännöt sijoitustuotteiden kehittäjien 
laatiman avaintietoasiakirjan muodosta ja 
sisällöstä sekä yhtenäiset säännöt kyseisen 
asiakirjan toimittamisesta 
yksityissijoittajille. Jos sijoitustuotteiden 
jakeluun liittyviä erityisnäkökohtia 
säännellään jollakin muulla unionin 
säädöksellä, kyseisen säädöksen 
säännökset ovat ensisijaisia tämän 
asetuksen säännöksiin nähden.
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Or. de

Tarkistus 169
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan sijoitustuotteiden 
kehittämiseen ja myymiseen.

Tätä asetusta sovelletaan 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
paketoitujen sijoitustuotteiden 
kehittämiseen ja myymiseen.

Or. en

Perustelu

Asetuksen soveltamisalaa ei ole viisasta laajentaa, vaikka ajatus avaintietoasiakirjaa 
koskevan vaatimuksen ottamisesta käyttöön myös muiden sijoitustuotetyyppien yhteydessä voi 
olla kiinnostava. Asiaa on tarkasteltava kattavasti ja perinpohjaisesti, jotta saadaan selville, 
olisiko siitä käytännön hyötyä. Avaintietoasiakirjaa koskeva asetus ei tässä muodossa sovellu 
muihin sijoitustuotteisiin.

Tarkistus 170
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan sijoitustuotteiden 
kehittämiseen ja myymiseen.

Tätä asetusta sovelletaan PRIPs-tuotteiden 
kehittämiseen ja myymiseen.

Or. en

Tarkistus 171
Thomas Händel
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta 
seuraaviin tuotteisiin:

Poistetaan.

a) vakuutustuotteet, joilla ei ole 
takaisinostoarvoa tai joiden 
takaisinostoarvo ei ole kokonaan tai 
osittain eikä suoraan tai välillisesti 
alttiina markkinoiden vaihteluille;
b) talletukset, joiden tuottoaste määräytyy 
suhteessa korkoon;
c) direktiivin 2003/71/EY 1 artiklan 
2 kohdan b–g, i ja j alakohdassa 
tarkoitetut arvopaperit;
d) muut arvopaperit, jotka eivät sisällä 
johdannaista;
e) direktiivin 2003/41/EY tai direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan kuuluvat 
ammatilliset lisäeläkejärjestelmät; ja
f) eläketuotteet, joiden osalta 
kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan 
työnantajan rahoitusosuutta ja joissa 
työntekijä ei voi valita eläketuotteen 
tarjoajaa.

Or. de

Tarkistus 172
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) suoraan omistetut omaisuuserät, jotka 
eivät ole paketoituja sijoitustuotteita, 
kuten yritysten osakkeet ja valtion 
joukkovelkakirjat;
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Or. en

Tarkistus 173
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutustuotteet, joilla ei ole 
takaisinostoarvoa tai joiden 
takaisinostoarvo ei ole kokonaan tai 
osittain eikä suoraan tai välillisesti 
alttiina markkinoiden vaihteluille;

a) henkivakuutustuotteet, joissa 
vakuutuksenottajat eivät kanna 
sijoitusriskiä;

Or. en

Perustelu

Ei ole vieläkään perusteltua, että perinteiset yhdistelmähenkivakuutukset, joista syntyy 
ylimääräistä tuottoa, kuuluisivat soveltamisalaan. Näissä vakuutuksissa vakuutuksenottajat 
eivät kanna riskiä: vain ylimääräinen tuotto voi vaihdella sijoituksen tuottavuuden mukaan. 
Tämä ylimääräinen tuotto on ylimääräinen lisäetu, joka ei ole vakuutuksen olennainen osa ja 
joka on vähämerkityksinen vakuutusmaksuun ja vakuutettuun määrään verrattuna. 
Vakuutuksenottajaa ei voida tässä tapauksessa pitää yksityissijoittajana. Tämä näkökanta on 
Solvenssi II -direktiivin mukainen.

Tarkistus 174
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutustuotteet, joilla ei ole 
takaisinostoarvoa tai joiden 
takaisinostoarvo ei ole kokonaan tai 
osittain eikä suoraan tai välillisesti 
alttiina markkinoiden vaihteluille;

a) sellaiset direktiivin 2002/83/EY 
liitteen I (I) ja direktiivin 2009/138/EY 
liitteen II (I) mukaiset, voitto-osuuteen 
perustuvat tai perustumattomat 
henkivakuutustuotteet, joissa 
vakuutuksenottajat eivät kanna 
sijoitusriskiä;
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Or. en

Tarkistus 175
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutustuotteet, joilla ei ole 
takaisinostoarvoa tai joiden 
takaisinostoarvo ei ole kokonaan tai 
osittain eikä suoraan tai välillisesti 
alttiina markkinoiden vaihteluille;

a) sellaiset direktiivin 2002/83/EY 
liitteen I (I) ja direktiivin 2009/138/EY 
liitteen II (I) mukaiset, voitto-osuuteen 
perustuvat tai perustumattomat 
henkivakuutustuotteet, joissa 
vakuutuksenottajat eivät kanna 
sijoitusriskiä;

Or. en

Tarkistus 176
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutustuotteet, joilla ei ole 
takaisinostoarvoa tai joiden 
takaisinostoarvo ei ole kokonaan tai 
osittain eikä suoraan tai välillisesti 
alttiina markkinoiden vaihteluille;

a) sellaiset direktiivin 2002/83/EY liitteen 
I (I) ja direktiivin 2009/138/EY liitteen II 
(I) mukaiset, voitto-osuuteen perustuvat 
tai perustumattomat 
henkivakuutustuotteet, joissa 
vakuutuksenottajat eivät kanna 
sijoitusriskiä;

Or. en

Tarkistus 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutustuotteet, joilla ei ole 
takaisinostoarvoa tai joiden 
takaisinostoarvo ei ole kokonaan tai 
osittain eikä suoraan tai välillisesti alttiina 
markkinoiden vaihteluille;

a) vakuutustuotteet, joiden yhteydessä 
etuudet eivät ole alttiina kohde-etuutena 
olevan sijoituksen arvojen vaihteluille;

Or. en

Tarkistus 178
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) talletukset, joiden tuottoaste määräytyy 
suhteessa korkoon;

b) talletukset, jotka eivät ole [MiFID-
direktiivin] 4 artiklassa määriteltyjä 
strukturoituja talletuksia;

Or. en

Tarkistus 179
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) talletukset, joiden tuottoaste määräytyy 
suhteessa korkoon;

b) talletukset, jotka eivät ole [MiFID-
direktiivin] 4 artiklassa määriteltyjä 
strukturoituja talletuksia;

Or. en
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Perustelu

Asetuksen tarkoituksena on antaa yksityissijoittajille mahdollisuus saada käsitys 
monimutkaisten paketoitujen sijoitustuotteiden keskeisistä ominaisuuksista ja vertailla niitä. 
Tavalliset pankkitalletukset ja säästökirjatalletukset eivät ole monimutkaisia, ja ne olisi sen 
vuoksi jätettävä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Strukturoidut talletukset ovat 
kuitenkin monimutkaisempia, ja ne olisi siksi sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) talletukset, joiden tuottoaste määräytyy 
suhteessa korkoon;

b) talletukset, jotka eivät ole [MiFID-
direktiivin] 4 artiklassa määriteltyjä 
strukturoituja talletuksia;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että asetuksen soveltamisala on yhdenmukainen uuden 
MiFID-direktiivin soveltamisalan kanssa strukturoitujen talletusten osalta.

Tarkistus 181
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) talletukset, joiden tuottoaste määräytyy 
suhteessa korkoon;

b) talletukset, joiden tuottoaste määräytyy 
suhteessa korkoon; mahdollisesta 
kyseiseen talletukseen sovellettavasta 
talletussuojajärjestelmästä on kuitenkin 
tehtävä selkoa ja samalla ilmoitettava 
tarkasti, mitkä riskit järjestelmä siinä 
tapauksessa kattaa;

Or. en
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Tarkistus 182
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) direktiivin 2003/71/EY 1 artiklan 
2 kohdan b–g, i ja j alakohdassa 
tarkoitetut arvopaperit;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska ei ole täysin selvää mihin d alakohdalla viitataan, tämä olisi poistettava.

Tarkistus 183
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) muut arvopaperit, jotka eivät sisällä 
johdannaista;

d) muut arvopaperit, jotka eivät sisällä 
johdannaista, lukuun ottamatta 
yrityslainoja ja erillisyhtiöiden 
liikkeeseenlaskemia välineitä;

Or. en

Perustelu

Paketoituja tuotteita ei pitäisi tahattomasti edistää tavanomaisten reaalitaloutta rahoittavien 
tuotteiden kustannuksella. Erillisyhtiöiden olisi kuuluttava soveltamisalaan, jotta 
omaisuudenhoitajat eivät kierrä asetusta myymällä tuotteita holdingyhtiön kautta pikemmin 
kuin tuotteen todellisen tarjoajan kautta.
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Tarkistus 184
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) muut arvopaperit, jotka eivät sisällä 
johdannaista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 185
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) muut arvopaperit, jotka eivät sisällä 
johdannaista;

d) suoraan omistetut arvopaperit, joiden 
tuottoaste määräytyy suhteessa korkoon;

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että PRIPs-tuotteen määritelmä vastaa tason 3 työryhmän antamia ohjeita. 
Työryhmään kuuluivat CEBS, CESR ja CEIOPS. Tavallisia joukkovelkakirjoja ei pidetä 
monimutkaisina asiantuntijavirastojen antaman määritelmän perusteella, eikä niitä pitäisi 
luokitella PRIPs-tuotteiksi.

Tarkistus 186
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) osakkeet;
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Or. en

Tarkistus 187
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) arvopaperit, joiden yksikkökohtainen 
nimellisarvo on vähintään 100 000 euroa;

Or. en

Tarkistus 188
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) suoraan omistetut arvopaperit, joiden 
tuottoaste määräytyy suhteessa korkoon;

Or. en

Tarkistus 189
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) direktiivin 2003/41/EY tai direktiivin 
2009/138/EY soveltamisalaan kuuluvat 
ammatilliset lisäeläkejärjestelmät; ja

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Kun yritys, etenkin pk-yritys, tekee sijoituspäätöksiä valitessaan eläketuotetta työntekijöilleen, 
edellytyksenä olisi oltava avaintietoasiakirjan toimittaminen, koska näitä päätöksiä tekevät 
usein henkilöt, joiden finanssiosaaminen on samaa tasoa kuin tavallisilla kuluttajilla. 
Tarkistus perustuu FW:n (Saksa) ehdotukseen.

Tarkistus 190
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) eläketuotteet, joiden osalta kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja joissa työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa.

f) eläketuotteet, jotka täyttävät molemmat 
seuraavista edellytyksistä:

– ne eivät kuulu direktiivin 2009/138/EY 
eivätkä direktiivin 2003/41/EY 
soveltamisalaan, ja
– niissä tarjotun eläkkeen taso on 
tosiasiassa työnantajan lupaus tai tarjous 
työntekijälle.

Kun on kyse direktiivin 2009/138/EY tai 
direktiivin 2003/41/EY tai tämän 
asetuksen soveltamisalaan 
kuulumattomista eläketuotteista, 
jäsenvaltioiden on säädettävä vastaavista 
tietojen antamista koskevista 
vaatimuksista.

Or. en

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa sovelletaan erilaisia eläkejärjestelyjä, jotka eivät kuulu ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toimintaan eivätkä ole yksityisiä. Eräät näistä järjestelmistä 
jäisivät komission ehdotuksen mukaan soveltamisalan ulkopuolelle 2 artiklan f kohdan 
nojalla, joten niihin ei sovellettaisi EU:n tasolla tietojen antamista koskevia vaatimuksia. 
Toisiin vastaaviin järjestelmiin ei puolestaan sovellettaisi tällaista poikkeusta, koska 
työnantajalta ei edellytetä kansallisessa lainsäädännössä rahoitusosuutta. Euroopan 
unionissa on vältettävä epäyhtenäisyyttä.
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Tarkistus 191
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) eläketuotteet, joiden osalta kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja joissa työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa.

f) kaikki 4 artiklan d alakohdassa 
määritellyt eläketuotteet ja eläketuotteet, 
joiden osalta kansallisessa lainsäädännössä 
vaaditaan työnantajan rahoitusosuutta ja 
joissa työnantaja on valinnut 
asianomaisen eläketuotteen tarjoajan; ja

Or. en

Perustelu

Eläketuotteelle ei ole olemassa yhtä määritelmää, joka olisi hyväksytty kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa. Koska komissio toteuttaa parhaillaan perinpohjaista tutkimusta 
jäsenvaltioiden eläkejärjestelmistä, olisi sopimatonta mennä asioiden edelle ottamalla 
käyttöön vaatimuksia, jotka antavat ymmärtää, että tällainen määritelmä olisi jo käytössä.

Tarkistus 192
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) eläketuotteet, joiden osalta kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja joissa työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa.

f) ammatilliset lisäeläkejärjestelmät ja 
yksilölliset eläketuotteet, joiden osalta 
kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan 
työnantajan rahoitusosuutta ja joissa 
työnantaja ja työntekijä eivät voi valita 
eläketuotteen tarjoajaa.

Or. en
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Perustelu

Kun yritys, etenkin pk-yritys, tekee sijoituspäätöksiä valitessaan eläketuotetta työntekijöilleen, 
edellytyksenä olisi oltava avaintietoasiakirjan toimittaminen, koska näitä päätöksiä tekevät 
usein henkilöt, joiden finanssiosaaminen on samaa tasoa kuin tavallisilla kuluttajilla. 
Tarkistus perustuu FW:n (Saksa) ehdotukseen.

Tarkistus 193
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) eläketuotteet, joiden osalta kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja joissa työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa.

f) kansallisen tai unionin lainsäädännön 
alaiset virallisesti tunnustetut eläketuotteet 
ja sosiaaliturvajärjestelmät.

Or. en

Tarkistus 194
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) eläketuotteet, joiden osalta kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja joissa työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa.

f) kaikki 4 artiklan d alakohdassa 
määritellyt eläketuotteet;

Or. en

Tarkistus 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) eläketuotteet, joiden osalta kansallisessa 
lainsäädännössä vaaditaan työnantajan 
rahoitusosuutta ja joissa työntekijä ei voi 
valita eläketuotteen tarjoajaa.

f) eläketuotteet, joiden rahoitusjärjestelyt 
eivät kuulu direktiivin 2003/41/EY tai 
direktiivin 2009/138/EY soveltamisalaan 
ja joissa tarjotun eläkkeen taso on 
tosiasiassa työnantajan lupaus tai tarjous 
työntekijälle; kun on kyse direktiivin 
2003/41/EY tai direktiivin 2009/138/EY 
tai tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuulumattomista eläketuotteista, 
jäsenvaltioiden on säädettävä vastaavista 
tietojen antamista koskevista 
vaatimuksista.

Or. en

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa sovelletaan erilaisia eläkejärjestelyjä, jotka eivät kuulu ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toimintaan eivätkä ole yksityisiä. Eräät näistä järjestelmistä 
jäisivät komission ehdotuksen mukaan soveltamisalan ulkopuolelle 2 artiklan f kohdan 
nojalla, joten niihin ei sovellettaisi EU:n tasolla tietojen antamista koskevia vaatimuksia. 
Toisiin vastaaviin järjestelmiin ei puolestaan sovellettaisi tällaista poikkeusta, koska 
työnantajalta ei edellytetä kansallisessa lainsäädännössä rahoitusosuutta. Euroopan 
unionissa on vältettävä epäyhtenäisyyttä.

Tarkistus 196
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) kansallisen tai unionin 
lainsäädännön alaiset virallisesti 
tunnustetut eläketuotteet ja 
sosiaaliturvajärjestelmät.

Or. en
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Tarkistus 197
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) kansallisen tai unionin 
lainsäädännön alaiset virallisesti 
tunnustetut eläketuotteet ja 
sosiaaliturvajärjestelmät.

Or. en

Tarkistus 198
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) kansallisen tai unionin 
lainsäädännön alaiset virallisesti 
tunnustetut eläketuotteet ja 
sosiaaliturvajärjestelmät.

Or. en

Perustelu

Eläketuotteelle ei ole olemassa yhtä määritelmää, joka olisi hyväksytty kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa. Koska komissio toteuttaa parhaillaan perinpohjaista tutkimusta 
jäsenvaltioiden eläkejärjestelmistä, olisi sopimatonta mennä asioiden edelle ottamalla 
käyttöön vaatimuksia, jotka antavat ymmärtää, että tällainen määritelmä olisi jo käytössä.

Tarkistus 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

f a) kansallisen tai unionin 
lainsäädännön alaiset virallisesti 
tunnustetut sosiaaliturvajärjestelmät.

Or. en

Tarkistus 200
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) valtion joukkovelkakirjat.

Or. en

Tarkistus 201
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) säästökirjatalletukset ja säästötilit; 
näiden tuotteiden jakelijoiden on 
varmistettava, että tiedot tuotteen 
sääntelyviranomaisesta ovat näkyvästi 
esillä toimitetuissa tiedoissa. 

Or. en

Tarkistus 202
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kun tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin sijoitustuotteiden kehittäjiin 
sovelletaan myös direktiiviä 2003/71/EY, 
niihin on sovellettava sekä tätä asetusta 
että direktiiviä 2003/71/EY.

1. Tässä asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia noudattaen laaditun 
avaintietoasiakirjan on katsottava olevan 
asetuksen N:o 809/2004, sellaisena kuin 
se on muutettuna asetuksella 
N:o 486/2012, 24 artiklan 3 kohdan 
mukainen ja direktiivin 2003/71/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 2010/73/EY, 17 artiklan 
1 kohdan sekä 18 ja 19 artiklan 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 203
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin sijoitustuotteiden kehittäjiin 
sovelletaan myös direktiiviä 2003/71/EY, 
niihin on sovellettava sekä tätä asetusta 
että direktiiviä 2003/71/EY.

1. Avaintietoasiakirjan sisältämien 
tietojen on oltava tämän asetuksen 
mukaisia, ja toimivaltaisten 
viranomaisten on pidettävä niitä 
asianmukaisina riskejä ja kuluja 
koskevina tietoina, jotka täyttävät 
direktiivin 2003/71/EY 5 artiklan 
2 kohdassa vahvistetut vaatimukset, jotka 
koskevat kyseisen direktiivin 2 artiklan 
1 kohdan s alakohdan ii ja iii alakohdassa 
määriteltyjen avaintietojen sisältöä.

Or. en

Perustelu

Vaatimus toimittaa sekä PRIPs-tuotteisiin liittyvä avaintietoasiakirja että esitedirektiivissä 
säädetty erityinen tiivistelmä, kun arvopapereita tarjotaan yksityissijoittajille, on ristiriidassa 
PRIPs-tuotteita koskevan aloitteen tarkoituksen kanssa. On sijoittajien kannalta 
hämmentävää saada kaksi tiivistelmäasiakirjaa.
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Tarkistus 204
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin sijoitustuotteiden kehittäjiin 
sovelletaan myös direktiiviä 2003/71/EY, 
niihin on sovellettava sekä tätä asetusta että 
direktiiviä 2003/71/EY.

1. Kun tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin PRIPs-tuotteiden kehittäjiin 
sovelletaan myös direktiiviä 2003/71/EY, 
niihin on sovellettava sekä tätä asetusta että 
direktiiviä 2003/71/EY.

Or. en

Tarkistus 205
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin sijoitustuotteiden kehittäjiin 
sovelletaan myös direktiiviä 2003/71/EY, 
niihin on sovellettava sekä tätä asetusta että 
direktiiviä 2003/71/EY.

1. Kun tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin sijoitustuotteiden kehittäjiin 
sovelletaan myös direktiiviä 2003/71/EY, 
niihin on sovellettava sekä tätä asetusta että 
direktiiviä 2003/71/EY, lukuun ottamatta 
sen 4 artiklan 2 kohdan v alakohtaa.

Or. en

Tarkistus 206
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun tämän asetuksen soveltamisalaan 2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
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kuuluviin sijoitustuotteiden kehittäjiin 
sovelletaan myös direktiiviä 2009/138/EY, 
niihin on sovellettava sekä tätä asetusta 
että direktiiviä 2009/138/EY.

pidettävä avaintietoasiakirjan sisältämiä 
tietoja asianmukaisina sopimukseen 
liittyviä vakuutuksenottajaan kohdistuvia 
riskejä koskevina tietoina, jotka täyttävät 
direktiivin 2009/138/EY 185 artiklan 
4 kohdassa vahvistetut vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Vaatimus toimittaa sekä PRIPs-tuotteisiin liittyvä avaintietoasiakirja että esitedirektiivissä 
säädetty erityinen tiivistelmä, kun arvopapereita tarjotaan yksityissijoittajille, on oleellisesti 
ristiriidassa PRIPs-tuotteita koskevan aloitteen tarkoituksen kanssa. On sijoittajien kannalta 
hämmentävää saada kaksi tiivistelmäasiakirjaa. On sääntelyn yhdenmukaistamistavoitteen 
vastaista luoda erilainen tilanne arvopapereita koskeville PRIPs-tuotteille, joihin sovelletaan 
esitedirektiivin säännöksiä, ja muille PRIPs-tuotteille.

Tarkistus 207
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin sijoitustuotteiden kehittäjiin 
sovelletaan myös direktiiviä 2009/138/EY, 
niihin on sovellettava sekä tätä asetusta 
että direktiiviä 2009/138/EY.

2. Kun tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin PRIPs-tuotteiden kehittäjiin 
sovelletaan myös direktiivin 2009/138/EY 
mukaisia vakuutuksenottajille annettavia 
tietoja koskevia vaatimuksia, nämä 
vaatimukset täyttyvät tämän asetuksen 
nojalla annettavilla tiedoilla, jos 
vaatimukset ovat samat.

Or. en

Tarkistus 208
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kun tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin sijoitustuotteiden kehittäjiin 
sovelletaan myös direktiiviä 2009/138/EY, 
niihin on sovellettava sekä tätä asetusta että 
direktiiviä 2009/138/EY.

2. Kun tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin sijoitustuotteiden kehittäjiin 
sovelletaan myös direktiiviä 2009/138/EY, 
niihin on sovellettava sekä tätä asetusta että 
direktiiviä 2009/138/EY. 
Avaintietoasiakirjan sisältämien tietojen 
katsotaan täyttävän erityistietoja koskevat 
vaatimukset, jotka on vahvistettu 
direktiivin 2009/138/EY 185 artiklan 
4 kohdassa.

Or. en

Tarkistus 209
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin sijoitustuotteiden kehittäjiin 
sovelletaan myös direktiiviä 2009/138/EY, 
niihin on sovellettava sekä tätä asetusta 
että direktiiviä 2009/138/EY.

2. Tässä asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia noudattaen laaditun 
avaintietoasiakirjan on katsottava olevan 
direktiivin 2009/138/EY 185 artiklan 
4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 210
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään 
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lisävaatimukset sen varmistamiseksi, että 
avaintietoasiakirjan sisältö ja asiaan 
liittyvät säännöt mahdollistavat 
mainittujen, direktiivissä 2003/71/EY ja 
direktiivissä 2009/138/EY säädettyjen 
velvoitteiden täyttämisen.

Or. en

Tarkistus 211
Saïd El Khadraoui

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 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' tuotetta, jonka avulla 
henkilö voi tehdä finanssisijoituksen, 
riippumatta sen oikeudellisesta muodosta 
ja siitä, onko erääntymispäivänä takaisin 
maksettava määrä kiinteä vai muuttuva;

Or. en

Tarkistus 212
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 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 

a) 'sijoitustuotteella' sijoitusta, jonka 
erääntymispäivänä sijoittajalle takaisin 
maksettava määrä on sijoituksen 
oikeudellisesta muodosta riippumatta 
alttiina viitearvojen vaihteluille tai yhdestä 
tai useammasta omaisuuserästä saatavien 
tuottojen vaihteluille;
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sijoittaja ei hanki suoraan;

Or. en

Tarkistus 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 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) 'vähittäismarkkinoille tarkoitetulla 
paketoidulla sijoitustuotteella’ eli 'PRIPs-
tuotteella' sijoitusta, jonka 
erääntymispäivänä sijoittajalle takaisin 
maksettava määrä voi vaihdella sijoituksen 
oikeudellisesta muodosta riippumatta, 
koska se on alttiina viitearvojen 
vaihteluille tai yhdestä tai useammasta 
sellaisesta omaisuuserästä saatavien 
tuottojen vaihteluille, jota sijoittaja ei hanki 
suoraan;

Or. en

Perustelu

Näiden pienten muutosten tarkoituksena on selventää määritelmää ja tehdä siitä 
täsmällisempi.

Tarkistus 214
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'sijoitustuotteella' sijoitusta, jonka 
erääntymispäivänä sijoittajalle takaisin 
maksettava määrä on sijoituksen 
oikeudellisesta muodosta riippumatta 

a) 'vähittäismarkkinoille tarkoitetulla 
paketoidulla sijoitustuotteella' sijoitusta, 
jonka erääntymispäivänä sijoittajalle 
takaisin maksettava määrä on sijoituksen 
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alttiina viitearvojen vaihteluille tai yhdestä 
tai useammasta sellaisesta omaisuuserästä 
saatavien tuottojen vaihteluille, jota 
sijoittaja ei hanki suoraan;

oikeudellisesta muodosta riippumatta 
alttiina viitearvojen vaihteluille tai yhdestä 
tai useammasta sellaisesta omaisuuserästä 
saatavien tuottojen vaihteluille, jota 
sijoittaja ei hanki suoraan;

Or. en

Tarkistus 215
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 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 yhdestä 
tai useammasta omaisuuserästä saatavien 
tuottojen vaihteluille;

Or. de

Tarkistus 216
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 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 maksettava 
määrä on sijoituksen oikeudellisesta 
muodosta riippumatta alttiina muiden 
viitearvojen kuin koron vaihteluille tai 
yhdestä tai useammasta sellaisesta 
omaisuuserästä saatavien tuottojen 
vaihteluille, jota sijoittaja ei hanki suoraan, 
ja tällöin sijoitustuotteen riski-
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hyötyprofiili tai sijoitustuotteeseen 
tehtävästä sijoituksesta aiheutuvat 
kustannukset muuttuvat;

Or. en

Tarkistus 217
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 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' mitä tahansa sellaista 
yksityissijoittajille markkinoitavaa 
sijoitus- tai säästötuotetta sen 
oikeudellisesta muodosta riippumatta, 
jossa sijoitus ja erääntymispäivänä 
takaisin maksettava määrä on alttiina 
viitearvojen vaihteluille tai yhdestä tai 
useammasta sellaisesta omaisuuserästä 
saatavien tuottojen vaihteluille, jota 
sijoittaja ei hanki suoraan; kun 
sijoitustuotteeseen liittyvä riski syntyy 
erillisyhtiöiden tai holdingyhtiöiden 
osakkeiden tai osuuksien suorasta 
hallussapidosta, näitä osakkeita tai 
osuuksia on pidettävä tämän määritelmän 
mukaisina sijoitustuotteina;

Or. en

Perustelu

Koska sijoittajan suoraan hallussapitämät osakkeet on komission ehdotuksessa jätetty 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, on tarpeen varmistaa, että sijoitustuotteen kehittäjät 
eivät pakene velvollisuuttaan toimittaa yksityissijoittajalle avaintietoasiakirja rakentamalla 
paketoidut tuotteensa erillisyhtiötä tai holdingyhtiötä apuna käyttäen. Sen vuoksi olisi 
noudatettava look through -periaatetta, jotta vältytään sääntöjen kiertämisstrategioilta ja 
porsaanrei´iltä. Tarkistus perustuu Ranskan sääntelyviranomaisten ehdotukseen.
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Tarkistus 218
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) 'sijoitustuotteen kehittäjällä' b) 'vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen kehittäjällä'

Or. en

Tarkistus 219
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) arvopaperin liikkeeseenlaskijaa, kun 
sijoitustuote muodostuu yksinomaan 
sijoittajan suoraan hallussapitämästä 
siirtokelpoisesta arvopaperista, jota 
tarjotaan yleisölle tai joka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla direktiivin 2003/71/EY 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 220
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) sellaisten sijoittajan suoraan 
hallussapitämien siirtokelpoisten 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijaa, joita 
tarjotaan yleisölle tai jotka on otettu 
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kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla direktiivin 2003/71/EY 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Sijoittajien suoraan hallussapitämien tavallisten siirtokelpoisten arvopapereiden olisi 
kuuluttava asetuksen soveltamisalaan, jos ne on hankittu ensimarkkinoilta. Sijoitustuotteen 
kehittäjän määritelmää olisi muutettava siten, että se kattaa tämän tilanteen.

Tarkistus 221
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 
1 kohdan 12 alakohdassa määriteltyjä 
yksityisasiakkaita;

i) direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 
1 kohdan 12 alakohdassa määriteltyjä 
yksityisasiakkaita, kun sijoitustuote on 
kyseisen direktiivin liitteessä I olevassa 
C osassa määritelty rahoitusväline;

Or. en

Tarkistus 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) direktiivissä 2002/92/EY tarkoitettuja 
asiakkaita;

ii) asiakkaita, jotka eivät ole [IMD-
direktiivin liitteessä I] määriteltyjä 
ammattimaisia asiakkaita;

Or. en
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Tarkistus 223
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) direktiivissä 2002/92/EY tarkoitettuja 
asiakkaita;

ii) direktiivissä 2002/92/EY tarkoitettuja 
asiakkaita, kun sijoitustuote on 
direktiivissä 2009/138/EY tarkoitettu 
vakuutus;

Or. en

Tarkistus 224
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) 'myyvällä henkilöllä' henkilöä, joka 
suosittelee sijoitustuotetta 
yksityissijoittajalle tai joka toimii 
välittäjänä yksityissijoittajan tekemälle 
sijoitukselle;

Or. en

Tarkistus 225
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) 'hyväksyttävällä omaisuuserällä' 
13 a artiklassa määriteltyä hyväksyttävää 
omaisuuserää;
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Or. en

Tarkistus 226
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) 'tavallisella swap-sopimuksella' 
johdannaisinstrumenttia, jossa yksi 
osapuoli eli kiinteän koron maksaja 
suorittaa kiinteitä maksuja ja toinen 
osapuoli eli vaihtuvaa korkoa maksava 
osapuoli suorittaa maksuja, joiden määrä 
riippuu korkotason kehityksestä; 
korkomaksut suoritetaan 
nimellismäärästä, ja niihin ei liity 
pääoman vaihtoa eikä mitään 
lisäominaisuuksia;

Or. en

Tarkistus 227
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f c) 'tavallisella termiinisopimuksella' 
sopimusta, jossa yksi osapuoli myy ja 
toinen osapuoli ostaa kohde-etuutena 
olevasta omaisuuserästä ennalta 
määrätyn määrän ennalta määrättyyn 
hintaan ennalta määrättynä päivänä 
tulevaisuudessa, eikä sopimukseen liity 
mitään lisäominaisuuksia;

Or. en
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Tarkistus 228
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f d) 'tavallisella optiolla' kaikkein 
yksinkertaisinta optiota, jossa on sovittu 
tietystä voimassaolon päättymispäivästä ja 
lunastushinnasta mutta johon ei liity 
mitään lisäominaisuuksia;

Or. en

Tarkistus 229
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f e) 'yksinkertaisella rajahintaoptiolla' 
optiota, joka voidaan toteuttaa 
ainoastaan, jos (i) kohde-etuutena olevan 
omaisuuserän hinta ei ole saavuttanut tai 
ylittänyt tiettyä ennalta määrättyä tasoa 
tai jos (ii) kohde-etuutena olevan 
omaisuuserän hinta on saavuttanut tai 
ylittänyt tietyn ennalta määrätyn tason;

Or. en

Tarkistus 230
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f f) 'binäärioptiolla' rahoitussopimusta, 
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jossa maksetaan ennalta määritetty tuotto, 
jos tietyt erityisedellytykset täyttyvät, mutta 
muussa tapauksessa ei mitään;

Or. en

Tarkistus 231
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f g) 'keskiarvohintaoptiolla' optiota, jossa 
lunastushinta lasketaan kohde-etuutena 
olevan omaisuuserän tietyn ennalta 
määrätyn ajanjakson keskiarvohinnan 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 232
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f h) 'arvopäivään tulevaisuudessa 
perustuvalla optiolla (forward start 
option)' tavallista optiota, jonka 
lunastushinta vahvistetaan myöhemmin 
kuin kaupantekopäivänä;

Or. en

Tarkistus 233
Arlene McCarthy
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f i) 'tavanomaista pidemmän maksuajan 
optiolla (option with deferred settlement)' 
tavallista optiota, jonka maksupäivä on yli 
kaksi pankkipäivää myöhemmin kuin 
option voimassaolon päättymispäivä;

Or. en

Tarkistus 234
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f j alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f j) 'kehitykseen sidoksissa olevalla 
tuotolla (path-dependent payoff)' 
sijoitustuotteen tuottoa, joka on sidoksissa 
sekä kohde-etuutena olevien 
omaisuuserien erääntymispäivän arvoon 
että niiden arvoon eri ajankohtina 
sijoitustuotteen elinkaaren aikana;

Or. en

Tarkistus 235
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sijoitustuotteen kehittäjän on laadittava 
tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen avaintietoasiakirja jokaisesta 
tuottamastaan sijoitustuotteesta ja 

Sijoitustuotteen kehittäjän on laadittava 
esitteen ohella tässä asetuksessa 
säädettyjen vaatimusten mukainen 
avaintietoasiakirja jokaisesta tuottamastaan 
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julkaistava asiakirjat valitsemallaan 
verkkosivustolla ennen kuin 
sijoitustuotetta voidaan myydä 
yksityissijoittajille.

sijoitustuotteesta ja julkaistava asiakirja 
verkkosivustollaan ennen kuin 
sijoitustuotetta voidaan jaella markkinoilla 
ja myydä yksityissijoittajille. Jakelijan on 
tarvittaessa täydennettävä 
avaintietoasiakirjaa.

Or. en

Tarkistus 236
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

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 avaintietoasiakirja 
verkkosivustollaan ennen kuin 
sijoitustuotetta voidaan myydä 
yksityissijoittajille.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään sanamuotoa. Asiakirja on julkaistava sijoitustuotteen kehittäjän 
verkkosivustolla, koska mahdolliset yksityissijoittajat etsivät avaintietoasiakirjaa juuri sieltä.

Tarkistus 237
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sijoitustuotteen kehittäjän on laadittava 
tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten 

Sijoitustuotteen kehittäjän on laadittava 
tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
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mukainen avaintietoasiakirja jokaisesta 
tuottamastaan sijoitustuotteesta ja 
julkaistava asiakirjat valitsemallaan 
verkkosivustolla ennen kuin sijoitustuotetta 
voidaan myydä yksityissijoittajille.

ja liitteessä olevan mallin mukainen 
avaintietoasiakirja jokaisesta tuottamastaan 
sijoitustuotteesta ja julkaistava asiakirjat 
valitsemallaan verkkosivustolla ja 
keskitetysti EKP:n ja toimivaltaisen 
kansallisen valvontaviranomaisen 
luomalla verkkosivustolla ennen kuin 
sijoitustuotetta voidaan myydä 
yksityissijoittajille.

Or. de

Tarkistus 238
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

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. 
Sijoitustuotteen kehittäjä on vastuussa 
avaintietoasiakirjan sisällöstä. Tuotetta 
myyvän henkilön vastuulla voi olla näiden 
tietojen antaminen yksityissijoittajalle. 

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden parantamiseksi olisi korostettava, että vain yksi osapuoli – sijoitustuotteen 
kehittäjä – laatii avaintietoasiakirjan. Sijoitustuotteen kehittäjät ovat myös vastuussa 
laatimansa avaintietoasiakirjan sisällöstä. Sijoitustuotteen kehittäjät antavat 
avaintietoasiakirjan tuotetta myyvien henkilöiden käyttöön, jotta nämä voivat tarjota sitä 
yksityissijoittajille.
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Tarkistus 239
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

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. 
Sijoitustuotteen kehittäjä on aina 
vastuussa tämän avaintietoasiakirjan 
sisällöstä.

Or. nl

Perustelu

On oltava selvää, että vain sijoitustuotteen kehittäjä on vastuussa avaintietoasiakirjan 
laatimisesta ja sen sisällön paikkansapitävyydestä.

Tarkistus 240
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

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.

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
yksityissijoittaja voi silloin, jos 
avaintietoasiakirjaa ei ole saatavilla, 
kuitenkin investoida tällaiseen tuotteeseen 
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edellyttäen, että kauppa tapahtuu 
yksityissijoittajan omasta aloitteesta, 
yksityissijoittaja nimenomaisesti antaa 
suostumuksensa tähän ja sijoitustuotetta 
myyvä välittäjä neuvoo yksityissijoittajaa 
direktiivin 2004/39/EY tai direktiivin 
2002/92/EY mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 241
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

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 avaintietoasiakirja 
verkkosivustollaan ennen kuin 
sijoitustuotetta voidaan myydä 
yksityissijoittajille. Avaintietoasiakirjaa 
on tarvittaessa täydennettävä 
sijoitustuotetta myyvän henkilön 
laatimalla liitteellä.

Or. en

Tarkistus 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sijoitustuotteen kehittäjän on laadittava 
tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen avaintietoasiakirja jokaisesta 
tuottamastaan sijoitustuotteesta ja 

PRIPs-tuotteen kehittäjän on laadittava 
tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukainen avaintietoasiakirja jokaisesta 
tuottamastaan sijoitustuotteesta ja 
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julkaistava asiakirjat valitsemallaan 
verkkosivustolla ennen kuin 
sijoitustuotetta voidaan myydä 
yksityissijoittajille.

julkaistava avaintietoasiakirja 
verkkosivustollaan ennen kuin PRIPs-
tuotetta voidaan myydä yksityissijoittajille. 
Avaintietoasiakirjaa on täydennettävä 
PRIPs-tuotetta myyvän henkilön 
tuottamilla palveluasiakirjoilla, joissa 
kuvataan yksityissijoittajalle tarjottavia 
palveluita.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tuetaan Beresin tarkistusta 21 viimeistä virkettä lukuun ottamatta. 
Sijoitustuotetta myyvillä henkilöillä ei ole luotettavaa tietoa tuotteesta. Sen vuoksi heidän ei 
pitäisi voida täydentää itse avaintietoasiakirjaa. Tämä toimintatapa tukee lisäksi 
vastuujärjestelmää, koska vastuun jakautumisesta ei ole epäselvyyttä. Yksityissijoittajalle olisi 
annettava samanaikaisesti kaikki tiedot, joita hän tarvitsee tietoon perustuvan päätöksen 
tekemiseksi tiettyyn tuotteeseen sijoittamisesta.

Tarkistus 243
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

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. 
Asiakirjan on oltava saatavilla myös 
paperimuodossa.

Or. en

Tarkistus 244
Pervenche Berès
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Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Tuotehyväksyntämenettely

1. Tuotteen kehittäjän on ennen 
5 artiklassa tarkoitetun 
avaintietoasiakirjan laatimista arvioitava, 
onko sijoitustuote yksityissijoittajien 
etujen mukainen, kehittämällä 
dokumentoitu tuotehyväksyntämenettely.
2. Tuotehyväksyntämenettelyssä on 
varmistettava, että kukin sijoitustuote on 
määritettyjen kohdemarkkinoiden 
tarpeiden mukainen ja että tuotteen 
kehittäjä on teettänyt arvion kaikista 
todennäköisistä riskeistä, joilla on 
merkitystä määritettyjen 
kohdemarkkinoiden tarpeiden kannalta. 
Arviointiin on kuuluttava sijoitustuotteen 
stressitesti.
3. Tuotteen hyväksyntämenettelyn avulla 
on varmistettava, että jo myynnissä olevia 
sijoitustuotteita tarkastellaan 
säännöllisesti uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa, että tuote on edelleen 
määritettyjen kohdemarkkinoiden etujen 
mukainen.
4. Tuotehyväksyntämenettelyä on 
tarkasteltava uudelleen vuosittain. 
Sijoitustuotteen kehittäjän on milloin 
tahansa pystyttävä toimittamaan asiasta 
vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle 
ajantasainen ja yksityiskohtainen kuvaus 
tuotehyväksyntämenettelyn luonteesta ja 
yksityiskohdista.

Or. en

Tarkistus 245
Corien Wortmann-Kool
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Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Tuotehyväksyntämenettely

1. Sijoitustuotteen kehittäjällä on oltava 
käytössä asianmukaiset menettelyt ja 
toimintalinjat, joilla varmistetaan, että 
yksityissijoittajien, asiakkaiden ja 
sijoitustuotteen edunsaajien edut on otettu 
tasapuolisesti huomioon sijoitustuotetta 
kehitettäessä ja että sijoitustuote on 
todistettavasti saatu aikaan nämä edut 
huomioon ottaen. 
2. Ennen kuin sijoitustuotteita ja 
rahoitusvälineitä saatetaan markkinoille 
tai jaellaan niillä, tuotteet ja 
rahoitusvälineet on hyväksyttävä 
tuotekehitysmenettelyn mukaisesti. Kaikki 
olennaiset riskit on arvioitava 
huolellisesti, ja tuotteita ja 
rahoitusvälineitä voidaan saattaa 
markkinoille tai jaella niillä vain, jos se 
on asiakkaiden kohderyhmän edun 
mukaista.
3. Sijoitustuotteen kehittäjän on tehtävä 
testejä, joilla selvitetään, miten 
sijoitustuote toimii kokonaisuudessaan ja 
miten rahoitustuotteen eri elementit 
toimivat eri skenaarioissa. Näillä testeillä 
olisi varmistettava, että rahoitustuote ei 
tuotteen luonne huomioon ottaen ole 
ristiriidassa asiakkaiden kohderyhmän 
etujen kanssa.
4. Tuotekehitysmenettelyssä on 
varmistettava, että olemassa olevia 
tuotteita tarkastellaan säännöllisesti 
uudelleen sen varmistamiseksi, että tuote 
täyttää edelleen määriteltyjen 
kohdemarkkinoiden tarpeet. 
Tuotekehitysmenettelyä on tarkasteltava 
uudelleen vuosittain. Sijoitustuotteen 
kehittäjän on pystyttävä milloin tahansa 
toimittamaan toimivaltaiselle 
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viranomaiselle ajantasainen ja 
yksityiskohtainen kuvaus 
tuotekehitysmenettelyn luonteesta ja 
yksityiskohdista.
5. Jos rahoitustuote vahingoittaa 
asiakkaiden kohderyhmän etuja, 
sijoitustuotteen kehittäjän on 
mukautettava tuotetta mahdollisimman 
pian tai lakattava tarjoamasta tai 
kehittämästä rahoitustuotetta ja lakattava 
asettamasta rahoitustuotetta saataville 
markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Avaintietoasiakirjan on oltava 
ajantasainen, vilpitön ja selkeä, eikä se saa 
olla harhaanjohtava.

1. Avaintietoasiakirja on ennen 
sopimuksen tekoa annettavaa tietoa. 
Avaintietoasiakirjan on oltava 
ajantasainen, vilpitön ja selkeä, eikä se saa 
olla harhaanjohtava.

Or. en

Tarkistus 247
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Avaintietoasiakirjan on oltava 
ajantasainen, vilpitön ja selkeä, eikä se saa 
olla harhaanjohtava.

1. Avaintietoasiakirjan on oltava 
ajantasainen, vilpitön ja selkeä, eikä se saa 
olla harhaanjohtava. Avaintietoasiakirja ei 
saa sisältää markkinointiaineistoa eikä 
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sijoitussuosituksia.

Or. en

Tarkistus 248
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Avaintietoasiakirjan on oltava erillinen 
asiakirja, joka on selkeästi erillään 
markkinointiaineistosta.

2. Avaintietoasiakirjan on oltava erillinen 
asiakirja, joka on selkeästi erillään 
markkinointiaineistosta. Se ei saa sisältää 
markkinointiaineistoa eikä 
sijoitussuosituksia.

Or. en

Tarkistus 249
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Avaintietoasiakirjan on oltava erillinen 
asiakirja, joka on selkeästi erillään 
markkinointiaineistosta.

2. Avaintietoasiakirjan on oltava erillinen 
asiakirja, joka on selkeästi erillään 
markkinointiaineistosta ja joka ei saa 
sisältää mitään tuotemainoksia.

Or. de

Tarkistus 250
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Avaintietoasiakirjan on oltava erillinen 
asiakirja, joka on selkeästi erillään 
markkinointiaineistosta.

2. Avaintietoasiakirjan on oltava erillinen 
asiakirja, joka on selkeästi erillään 
markkinointiaineistosta. Viittaukset 
muihin asiakirjoihin ovat sallittuja. 
Tiedot, joihin viitataan, saavat ainoastaan 
täydentää tietoja, jotka 
avaintietoasiakirjaan on sisällytettävä 
tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti. 
Viittaukset markkinointiaineistoon eivät 
ole sallittuja.

Or. en

Tarkistus 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Avaintietoasiakirjan on oltava erillinen 
asiakirja, joka on selkeästi erillään 
markkinointiaineistosta.

2. Avaintietoasiakirjan on oltava erillinen 
asiakirja, joka on selkeästi erillään 
markkinointiaineistosta mutta ei ole 
laadultaan sitä huonompi. Se ei saa 
sisältää markkinointiviestintää eikä 
sijoitussuosituksia.

Or. en

Tarkistus 252
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Avaintietoasiakirja ei saa sisältää 
markkinointiaineistoa eikä 
sijoitussuosituksia.
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Or. en

Tarkistus 253
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun on kyse PRIPs-tuotteista, joissa 
yksityissijoittajalle tarjotaan 
vaihtelevanpituisia sijoituksia, erityisiä 
etuuksia tai maksuvaihtoehtoja taikka 
useita kohderahastovaihtoehtoja, tai 
PRIPs-tuotteista, joita koskevat 
erityistiedot voivat muutoin vaihdella 
yksittäisen yksityissijoittajan 
henkilökohtaisten piirteiden tai valintojen 
mukaan, 8 artiklan 2 kohdassa vaaditut 
tiedot voidaan esittää pääpiirteissään tai 
suuntaa-antavina lukuina, kuten arvojen 
vaihteluvälinä. Näissä tapauksissa 
avaintietoasiakirjassa olisi ilmoitettava 
selvästi ne lisäasiakirjat, joihin 
yksityissijoittajien on tutustuttava 
saadakseen heidän henkilökohtaiseen 
tilanteeseensa liittyvää tietoa.

Or. en

Perustelu

Monissa tapauksissa avaintietoasiakirja ei tarjoa kuluttajille riittävästi tietoa 
sijoituspäätöksen tekemiseksi. Tämä pitää paikkansa etenkin silloin, kun iän tai sijoitettavan 
määrän kaltaiset tekijät vaikuttavat tuotetta koskeviin maksuihin. Avaintietoasiakirjassa on 
sen vuoksi välttämätöntä ilmoittaa muista asiakirjoista, ja tästä syystä olemme ehdottaneet 
tarkistuksia tähän artiklaan ja sitä vastaavaan johdanto-osan kappaleeseen 12.

Tarkistus 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos PRIPs-tuote tarjoaa 
yksityissijoittajalle eri vaihtoehtoja 
sijoituksen voimassaoloajan suhteen, 
etuuksien valinnan suhteen tai maksujen 
määrän suhteen tai tarjoaa 
mahdollisuuden valita useista kohde-
etuutena olevista sijoituksista tai jos 
PRIPS-tuotteen tiedot voivat vaihdella 
yksittäiseen yksityissijoittajaan liittyvien 
erityistekijöiden mukaan ja riippua näistä 
tekijöistä, 8 artiklan 2 kohdassa vaaditut 
tiedot voidaan esittää yleisellä tasolla tai 
esimerkkitapausten avulla. Tällaisessa 
tapauksessa avaintietoasiakirjassa olisi 
ilmoitettava selvästi ne asiakirjat, joissa 
annetaan tarkempia tietoja asiasta.

Or. en

Perustelu

Myös silloin, kun avaintietoasiakirja edellyttää räätälöityä tietoa, siitä olisi oltava saatavilla 
yleisiä esimerkkejä, jotka auttavat kuluttajaa päättämään, haluavatko he hankkia lisätietoa.

Tarkistus 255
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos sijoitustuote tarjoaa 
yksityissijoittajalle eri vaihtoehtoja 
sijoituksen voimassaoloajan suhteen, 
etuuksien suhteen tai maksujen määrän 
suhteen tai tarjoaa mahdollisuuden valita 
useista kohde-etuutena olevista 
sijoituksista tai jos tuotetta koskevat 
avaintiedot riippuvat tavalla tai toisella 
yksittäiseen yksityissijoittajaan liittyvistä 
erityistekijöistä, 8 artiklan 2 kohdassa 
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vaaditut tiedot voidaan esittää yleisellä 
tasolla tai havainnollisten esimerkkien 
avulla. Tällaisessa tapauksessa 
avaintietoasiakirjassa olisi ilmoitettava 
selvästi ne asiakirjat, joissa annetaan 
tarkempia tietoja asiasta.

Or. en

Perustelu

Jotta tietoon perustuvan sijoituspäätöksen tekeminen olisi mahdollista, monet PRIPs-tuotteet 
on räätälöitävä yksittäisen sijoittajan mukaan. On kuitenkin tärkeää, että sijoittajat voivat 
tehdä korkeatasoisia vertailuja tuotteiden välillä ennen kuin he päättävät hankkia lisätietoa. 
Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi tietojen antamista keskimääräisistä maksuista, kun on kyse 
tietynsuuruisista ja -pituisista sijoituksista ja eri rahastotyypeistä, tai kuukausittaisesta 
vakuutusmaksusta, kun on kyse tyypillisen sijoittajan tietynsuuruisesta 
henkivakuutusetuudesta.

Tarkistus 256
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Avaintietoasiakirjassa on ilmoitettava 
selvästi, mistä ja miten saa lisätietoja 
ehdotetusta sijoituksesta, kuten siitä, 
mistä ja miten esitteen saa pyynnöstä ja 
maksutta milloin tahansa, ja siitä, millä 
kielellä tiedot ovat sijoittajien saatavilla.

Or. en

Tarkistus 257
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3. Avaintietoasiakirja on laadittava tiiviinä 
asiakirjana, joka on

3. Avaintietoasiakirja on laadittava tiiviinä 
asiakirjana, joka parantaa vertailtavuutta 
ja on

Or. en

Tarkistus 258
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Avaintietoasiakirja on laadittava tiiviinä 
asiakirjana, joka on

3. Avaintietoasiakirja on laadittava 
enintään kahden DIN A4 -kokoisen sivun 
tiiviinä asiakirjana, joka on

Or. de

Tarkistus 259
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Avaintietoasiakirja on laadittava tiiviinä 
asiakirjana, joka on

3. Avaintietoasiakirja on laadittava 
kieliasultaan ytimekkäänä ja tiiviinä 
asiakirjana, joka on

Or. en

Tarkistus 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta – johdantokappale



PE504.397v02-00 130/177 AM\927693FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

b) selkeästi laadittu sellaisella kielellä, 
joka auttaa yksityissijoittajaa 
ymmärtämään tiedot, erityisesti koska

b) laadittu selkeästi ja tyylillä, jota 
kohderyhmänä olevien yksityissijoittajien 
on helppo ymmärtää. Sen vuoksi siinä on

Or. en

Tarkistus 261
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kieli on selkeää, ytimekästä ja 
helppotajuista;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kieli on selkeää, ytimekästä ja 
helppotajuista;

i) käytettävä selkeää ja ytimekästä kieltä;

Or. en

Tarkistus 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) ammattikielen käyttöä on vältetty; ii) vältettävä ammattikielen käyttöä;

Or. en

Tarkistus 264
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) teknisten termien käyttöä on vältetty, 
jos niiden sijasta voidaan käyttää 
yleiskielen sanoja.

iii) lyhenteiden ja teknisten termien 
käyttöä on vältetty, jos niiden sijasta 
voidaan käyttää yleiskielen sanoja.

Or. en

Tarkistus 265
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) teknisten termien käyttöä on vältetty, 
jos niiden sijasta voidaan käyttää 
yleiskielen sanoja.

iii) lyhenteiden ja teknisten termien 
käyttöä on vältetty, jos niiden sijasta 
voidaan käyttää yleiskielen sanoja.

Or. en

Tarkistus 266
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iii) teknisten termien käyttöä on vältetty, 
jos niiden sijasta voidaan käyttää 
yleiskielen sanoja.

iii) teknisten termien käyttöä on vältetty.

Or. de

Tarkistus 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) teknisten termien käyttöä on vältetty, 
jos niiden sijasta voidaan käyttää 
yleiskielen sanoja.

iii) vältettävä lyhenteiden ja teknisten 
termien käyttöä, jos niiden sijasta voidaan 
käyttää yleiskielen sanoja.

Or. en

Tarkistus 268
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) kustannuslaskelmat on selitetty 
yksityiskohtaisesti.

Or. en

Tarkistus 269
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) keskittynyt sijoittajien tarvitsemiin 
avaintietoihin.

Or. en

Tarkistus 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) keskittynyt sijoittajien tarvitsemiin 
avaintietoihin.

Or. en

Tarkistus 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos avaintietoasiakirjassa käytetään 
värejä, ne eivät saa vähentää tietojen 
ymmärrettävyyttä siinä tapauksessa, että 
avaintietoasiakirja tulostetaan tai 
valokopioidaan mustavalkoisena.

4. Jos avaintietoasiakirjassa käytetään 
värejä, ne eivät saa vähentää tietojen 
ymmärrettävyyttä, jos avaintietoasiakirja 
tulostetaan tai valokopioidaan 
mustavalkoisena.

Or. en

Tarkistus 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jos avaintietoasiakirjassa käytetään 
sijoitustuotteen kehittäjän tai sen 
yritysryhmän yritysbrandausta tai logoa, se 
ei saa hämmentää yksityissijoittajaa eikä 
tekstin ymmärrettävyyttä.

5. Jos avaintietoasiakirjassa käytetään 
PRIPs-tuotteen kehittäjän tai sen 
yritysryhmän yritysbrandausta tai logoa, se 
ei saa hämmentää yksityissijoittajaa eikä 
tekstin ymmärrettävyyttä.

Or. en

Tarkistus 273
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Euroopan pankkiviranomainen 
(EPV), Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen (EVLEV) ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
(EAMV) laativat luonnoksia 
sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 
avaintietoasiakirjan pituus ja muoto.
Teknisten sääntelystandardien 
luonnoksissa on otettava huomioon 
erityyppiset PRIPs-tuotteet. Euroopan 
valvontaviranomaiset toimittavat kyseiset 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklassa, 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–
14 artiklassa ja asetuksen (EU) 
N:o 1095/2010 10–14 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Kolmelle Euroopan tason valvontaviranomaiselle olisi annettava yhteisesti valtuudet laatia 
yhteisiä teknisiä sääntelystandardeja sen sijaan, että komissiolle annettaisiin valta antaa 
delegoituja säädöksiä. Näin huolehditaan tarvittavasta joustavuudesta ja mahdollistetaan 
alan ja valvontaviranomaisten ripeä reagointi markkinoilla ilmenevään kehitykseen.

Tarkistus 274
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaintietoasiakirja on kirjoitettava sen 
jäsenvaltion virallisella kielellä tai yhdellä 
sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa 
sijoitustuotetta myydään, tai kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaisen virnaomaisen 
hyväksymällä kielellä, taikka jos se on 
kirjoitettu eri kielellä, se on käännettävä 
yhdelle näistä kielistä.

Avaintietoasiakirja on kirjoitettava sen 
jäsenvaltion virallisella kielellä tai yhdellä 
sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa 
sijoitustuotetta myydään, tai jos se on 
kirjoitettu eri kielellä, se on käännettävä 
yhdelle näistä kielistä.

Or. de

Tarkistus 275
Saïd El Khadraoui

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaintietoasiakirja on kirjoitettava sen 
jäsenvaltion virallisella kielellä tai yhdellä 
sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa 
sijoitustuotetta myydään, tai kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaisen virnaomaisen 
hyväksymällä kielellä, taikka jos se on 
kirjoitettu eri kielellä, se on käännettävä 
yhdelle näistä kielistä.

Avaintietoasiakirja on kirjoitettava sen 
jäsenvaltion virallisilla kielillä tai yhdellä 
niistä virallisista kielistä, joita käytetään 
siinä osassa kyseistä jäsenvaltiota, jossa 
sijoitustuotetta jaellaan, tai kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaisen virnaomaisen 
hyväksymällä kielellä, taikka jos se on 
kirjoitettu eri kielellä, se on käännettävä 
yhdelle näistä kielistä.
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Or. en

Tarkistus 276
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaintietoasiakirja on kirjoitettava sen 
jäsenvaltion virallisella kielellä tai yhdellä 
sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa 
sijoitustuotetta myydään, tai kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaisen virnaomaisen 
hyväksymällä kielellä, taikka jos se on 
kirjoitettu eri kielellä, se on käännettävä 
yhdelle näistä kielistä.

Avaintietoasiakirja on kirjoitettava sen 
jäsenvaltion virallisella kielellä tai yhdellä 
sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa 
sijoitustuotetta myydään.

Or. en

Tarkistus 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Kun on kyse vakuutussopimukseen 
liittyvästä avaintietoasiakirjasta, 
vakuutusyhtiöllä on velvollisuuksia 
ainoastaan vakuutuksenottajaa kohtaan 
eikä edunsaajaa tai vakuutettua kohtaan.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi todettava, että kun on kyse vakuutussopimuksesta, vakuutusyhtiöllä on 
velvollisuuksia ainoastaan vakuutuksenottajaa kohtaan eikä edunsaajaa tai vakuutettua 
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kohtaan.

Tarkistus 278
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Otsikko ”Avaintietoasiakirja” on 
merkittävä näkyvästi avaintietoasiakirjan 
ensimmäisen sivun yläosaan. Suoraan 
nimen alapuolella on oltava selittävä 
teksti. Sen sisällön on oltava seuraava:

1. Avaintietoasiakirjan sisältö on 
esitettävä jäljempänä olevissa kohdissa 
vahvistetussa järjestyksessä.

Or. en

Tarkistus 279
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Otsikko ”Avaintietoasiakirja” on 
merkittävä näkyvästi avaintietoasiakirjan 
ensimmäisen sivun yläosaan. Suoraan 
nimen alapuolella on oltava selittävä teksti. 
Sen sisällön on oltava seuraava:

1. Otsikko ”Avaintietoasiakirja” on 
merkittävä näkyvästi avaintietoasiakirjan 
ensimmäisen sivun yläosaan. 
Avaintietoasiakirjan on oltava yhden 
osapuolen laatima. Jokaisessa 
avaintietoasiakirjassa on mainittava sen 
henkilön tai yhteisön nimi, joka selvästi 
ilmoittaa olevansa vastuussa 
avaintietoasiakirjan sisällöstä. Suoraan 
nimen alapuolella on oltava selittävä teksti. 
Sen sisällön on oltava seuraava:

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden parantamiseksi olisi korostettava, että vain yksi osapuoli – sijoitustuotteen 
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kehittäjä – laatii avaintietoasiakirjan. Sijoitustuotteen kehittäjät ovat myös vastuussa 
laatimansa avaintietoasiakirjan sisällöstä. Sijoitustuotteen kehittäjät antavat 
avaintietoasiakirjan tuotetta myyvien henkilöiden käyttöön, jotta nämä voivat tarjota sitä 
yksityissijoittajille.

Tarkistus 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ”Asiakirjassa ei ole tarkoitus selittää, 
soveltuuko tuote sijoittajalle vai ei. 
Sijoittajan on syytä lukea myös muut 
tiedot, jotka hänelle on annettu.

Or. en

Tarkistus 281
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. 
Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. 
Kyseiset tiedot on annettava lakisääteisesti, 
jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän 
sijoitustuotteen luonteen ja siihen liittyvät 
sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista 
suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä 
sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.”

”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. 
Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. 
Kyseiset tiedot on annettava lakisääteisesti, 
jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän 
sijoitustuotteen luonteen ja siihen liittyvät 
edut ja riskit ja jotta sijoittajan olisi 
helpompi vertailla tätä tuotetta 
vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin.

Sijoittajan olisi ennen lopullista 
sijoituspäätöstä tarkasteltava tämän 
asiakirjan lisäksi huolellisesti kaikkia 
asiaan liittyviä asiakirjoja, joissa esitetään 
sijoitusta koskevat yleiset ehdot.
Tässä asiakirjassa ainoastaan annetaan 
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tietoa, eikä siinä siten arvioida, 
soveltuuko tuote sijoittajan erityiseen 
henkilökohtaiseen tilanteeseen.”

Or. en

Perustelu

Esite ja/tai tuotetta koskevat yleiset ehdot ovat tärkeitä, jotta ymmärrettäisiin, mitä kaikkia 
ominaisuuksia ja riskejä sijoitukseen liittyy. Avaintietoasiakirjan suurin anti sijoittajalle on 
se, että siinä esitetään tiivistetyssä muodossa tärkeimmät ominaisuudet ja riskit. 
Avaintietoasiakirjan tehtävänä olisi oltava auttaa sijoittajia tutustumaan tuotteen yleisin 
oikeudellisiin ehtoihin ja siihen, miten ne vaikuttavat ehdotettuun sijoitukseen, riskiin, hyötyyn 
ja maksuihin.

Tarkistus 282
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. 
Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. 
Kyseiset tiedot on annettava lakisääteisesti, 
jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän 
sijoitustuotteen luonteen ja siihen liittyvät 
sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista 
suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä 
sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.”

”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. 
Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. 
Kyseiset tiedot on annettava lakisääteisesti, 
jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän 
sijoitustuotteen luonteen ja siihen liittyvät 
riskit ja hyödyt ja jotta sijoittajan olisi 
helpompi vertailla sitä muihin 
sijoitustuotteisiin.”

Or. en

Tarkistus 283
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. 
Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. 
Kyseiset tiedot on annettava lakisääteisesti, 
jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän 
sijoitustuotteen luonteen ja siihen liittyvät 
sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista 
suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä 
sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.”

”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. 
Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. 
Kyseiset tiedot on annettava lakisääteisesti, 
jotta sijoitustuotteen luonteesta, 
sijoitustuotteeseen liittyvästä riskitasosta 
ja kaikista kustannuksista voidaan tehdä 
selkoa ennen kuin sijoittaja päättää, 
sijoittaako hän tuotteeseen vai ei.”

Or. en

Perustelu

Avaintietoasiakirja siirtää tuotteen kehittäjälle vastuun antaa selkeästi, ytimekkäästi ja 
helppotajuisesti tietoa sijoitustuotteesta. Se, että asiakas ei ole lukenut asiakirjaa, ei vapauta 
tästä vastuusta. Tuotteen kehittäjä ei myöskään ole vastuussa siitä, onko asiakas tehnyt niin.

Tarkistus 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. 
Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. 
Kyseiset tiedot on annettava lakisääteisesti, 
jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän 
sijoitustuotteen luonteen ja siihen liittyvät 
sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista 
suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä 
sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.”

”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot tästä PRIPs-tuotteesta. 
Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. 
Kyseiset tiedot on annettava lakisääteisesti, 
jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän PRIPs-
tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit ja 
hyödyt ja jotta sijoittajan olisi helpompi 
vertailla sitä muihin PRIPs-tuotteisiin.”

Or. en

Tarkistus 285
Thomas Händel



AM\927693FI.doc 141/177 PE504.397v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. 
Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. 
Kyseiset tiedot on annettava lakisääteisesti, 
jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän 
sijoitustuotteen luonteen ja siihen liittyvät 
sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista 
suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä 
sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.”

”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot tästä sijoitustuotteesta ja 
välittäjälle maksettavasta palkkiosta. 
Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. 
Kyseiset tiedot on annettava lakisääteisesti, 
jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän 
sijoitustuotteen luonteen ja siihen liittyvät 
sijoitusriskit Asiakirjaan tutustumista 
suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä 
sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.” 

Or. de

Tarkistus 286
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Avaintietoasiakirjassa on oltava sen 
laatimisesta vastaavan sijoitustuotteen 
kehittäjän nimi, ja siinä on oltava 
yksiselitteinen maininta siitä, että vain 
tämä henkilö tai yhteisö on vastuussa 
kyseisen asiakirjan sisällöstä.

Or. nl

Perustelu

Tarkistuksessa tehdään selväksi, että vain yksi osapuoli – tuotteen kehittäjä – on vastuussa 
avaintietoasiakirjan laatimisesta ja sisällöstä.

Tarkistus 287
Astrid Lulling
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Avaintietoasiakirjassa on oltava 
seuraavat tiedot:

2. Otsikko ”Sijoittajan avaintiedot” on 
ilmoitettava näkyvästi asiakirjan 
ensimmäisen sivun yläosassa.
a) Suoraan nimen alapuolella on oltava 
seuraava selittävä teksti:
”Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 
avaintiedot sijoitustuotteesta. Asiakirja ei 
ole markkinointiaineistoa. Kyseiset tiedot 
on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja 
ymmärtäisi tuotteen luonteen ja siihen 
liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan 
tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja 
voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon 
perustuen.”

a) asiakirjan ensimmäisessä osiossa 
sijoitustuotteen nimi ja sen kehittäjän 
tunnistetiedot;

b) Tuotteen tunnistetiedot ja tarvittaessa 
osakelaji tai alarahasto on ilmoitettava 
selkeästi. Tuotteen koko nimi on esitettävä 
selkeästi. Jos tuote yksilöidään 
koodinumerolla, koodinumeron on 
kuuluttava osana nimeen.
c) Tuotteen hoidosta vastaavan 
omaisuudenhoitajan nimi on ilmoitettava.
d) Jos rahastoyhtiö on oikeudellisista, 
hallinnollisista tai markkinointisyistä osa 
yritysryhmää, voidaan lisäksi ilmoittaa 
kyseisen ryhmän nimi. Yritysbrandausta 
voidaan käyttää edellyttäen, ettei se ei estä 
sijoittajaa ymmärtämästä sijoitukseen 
liittyviä keskeisiä tekijöitä tai vähennä 
hänen mahdollisuuksiaan verrata 
sijoitustuotteita.

b) osiossa ”Mikä tämä sijoitus on?” 
sijoitustuotteen luonne ja tärkeimmät 
ominaisuudet, mukaan lukien 

e) Avaintietoasiakirjan yhdessä osiossa on 
oltava kuvaus tavoitteista ja 
sijoituspolitiikasta, ja sen on sisällettävä 
vähintään seuraavat tiedot:

i) sijoitustuotteen tyyppi; i) sijoitustuotteen tyyppi;

ii) sijoitustuotteen tavoitteet ja keinot 
niiden saavuttamiseksi;

ii) sijoitustuotteen tavoitteet ja keinot 
niiden saavuttamiseksi; 
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iii) ilmoitus siitä, onko sijoitustuotteen 
kehittäjällä tiettyjä ympäristöön liittyviä, 
sosiaalisia tai hallintotapaan liittyviä 
tavoitteita joko liiketoiminnassaan tai 
sijoitustuotteen osalta, ja jos on, ilmoitus 
asetetuista tavoitteista ja siitä, kuinka ne 
aiotaan saavuttaa;

iii) ilmoitus siitä, onko sijoitustuotteen 
kehittäjällä tiettyjä ympäristöön liittyviä, 
sosiaalisia tai hallintotapaan liittyviä 
tavoitteita joko liiketoiminnassaan tai 
sijoitustuotteen osalta, ja jos on, ilmoitus 
asetetuista tavoitteista ja siitä, kuinka ne 
aiotaan saavuttaa;

iv) jos sijoitustuotteeseen liittyy 
vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot 
kyseisistä etuuksista;

iv) jos sijoitustuotteeseen liittyy 
vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot 
kyseisistä etuuksista;

v) sijoitustuotteen voimassaoloaika, jos se 
on tiedossa;

v) sijoitustuotteen voimassaoloaika, jos se 
on tiedossa; 

vi) tulosskenaariot, jos niillä on merkitystä 
tuotteen luonnetta ajatellen;

vi) tulosskenaariot, jos niillä on merkitystä 
tuotteen luonnetta ajatellen;

c) osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua 
taloudellista tappiota?” lyhyt selvitys siitä, 
ovatko pääomanmenetykset mahdollisia, 
mukaan lukien

f) Avaintietoasiakirjan yhdessä osiossa on 
oltava riski-hyötyprofiili, jonka sisällöstä 
EAMV päättää teknisessä 
sääntelystandardissa. Tässä osiossa on 
tarvittaessa tarkasteltava seuraavia 
seikkoja:

i) mahdolliset takuut tai pääomasuoja sekä 
niille mahdollisesti asetetut rajoitukset;

i) mahdolliset takuut tai pääomasuoja sekä 
niille mahdollisesti asetetut rajoitukset; 

ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan;

ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan;

d) osiossa ”Mihin tuote on tarkoitettu?” 
suositeltava vähimmäispitoaika ja 
tuotteen ennakoitu likviditeettiprofiili, 
mukaan lukien maininta siitä, voiko 
tuotteesta luopua ennen eräpäivää ja 
luopumisen ehdot, ottaen huomioon 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili ja 
sijoitustuotteen tavoitteena oleva 
markkinakehitys;
e) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 
sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?” 
sijoitustuotteen riski-hyötyprofiili, 
mukaan lukien tämän profiilin 
yleisindikaattori ja varoitukset, jotka 
liittyvät mahdollisiin erityisriskeihin, joita 
ei välttämättä ole otettu 
kokonaisuudessaan huomioon 
yleisindikaattorissa;
f) osiossa ”Mitä kustannuksia sijoittajalle g) Avaintietoasiakirjan yhdessä osiossa on 
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aiheutuu?” sijoitustuotteeseen tehtävästä 
sijoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(sijoittajalle aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset), mukaan lukien 
kustannusten yleisindikaattorit;

annettava asiakkaalle tiedot maksuista, 
palkkioista ja provisioista. EAMV laatii 
tekniset sääntelystandardit 
asiaankuuluvien tietojen sisällöstä ja 
muodosta.
h) Avaintietoasiakirjan yhdessä osiossa 
on annettava tiedot tuotteiden aiemmasta 
tuotosta, kun ne ovat saatavilla vähintään 
12 kuukauden ajalta. EAMV laatii 
tekniset sääntelystandardit tietojen 
sisällöstä, tuloshistoriaa koskevista 
vähimmäisvaatimuksista ja muodosta.

g) osiossa ”Millaista tuottoa tuotteesta on 
saatu aiemmin?” sijoitustuotteen aiemmat 
tuotot, jos tällä on merkitystä tuotteen 
luonnetta ja tuloshistorian pituutta 
ajatellen;

i) Avaintietoasiakirjan yhdessä osiossa on 
annettava käytännön tietoja. EAMV laatii 
tekniset sääntelystandardit vaadittujen 
tietojen sisällöstä ja laajuudesta.

h) eläketuotteita koskevassa osiossa ”Mitä 
etuuksia saadaan eläköitymisen jälkeen?” 
tulevaisuudessa mahdollisesti saatavia 
maksuja koskevat ennusteet.

j) Hyväksyntää koskeviin tietoihin on 
sisällyttävä seuraava maininta:
”Tuote on hyväksytty [jäsenvaltion nimi], 
ja sitä valvoo [sääntelyviranomaisen 
nimi]”, soveltuvissa tapauksissa.
k) Julkaisutietoihin on sisällyttävä 
seuraava maininta:
”Nämä sijoittajan avaintiedot ovat 
ajantasaisia [julkaisupäivä].”

Or. en

Perustelu

Avaintietoasiakirjan laatimiseksi yhteissijoitusyrityksille on nähty paljon vaivaa ja aikaa. 
Tätä vaivannäköä voidaan hyödyntää muiden tuotteiden yhteydessä. Eri osioiden nimiä 
voidaan suurelta osin käyttää uudelleen kaikkien paketoitujen sijoitustuotteiden yhteydessä. 
Myös rahoitustuotteiden luotettavuus paranee, kun käytetään ammattimaisempaa 
terminologiaa sortumatta kuitenkaan tekniseen jargoniin.
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Tarkistus 288
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asiakirjan ensimmäisessä osiossa 
sijoitustuotteen nimi ja sen kehittäjän 
tunnistetiedot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 289
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asiakirjan ensimmäisessä osiossa 
sijoitustuotteen nimi ja sen kehittäjän 
tunnistetiedot;

a) asiakirjan ensimmäisessä osiossa 
sijoitustuotteen nimi ja sen kehittäjän 
tunnistetiedot ja oikeudellisen vastuun 
haltijan tunnistetiedot;

Or. en

Tarkistus 290
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asiakirjan ensimmäisessä osiossa 
sijoitustuotteen nimi ja sen kehittäjän 
tunnistetiedot;

a) asiakirjan ensimmäisessä osiossa 
vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen nimi ja sen 
kehittäjän tunnistetiedot (päätoimipaikan 
nimi ja osoite);
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Or. en

Tarkistus 291
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asiakirjan ensimmäisessä osiossa 
sijoitustuotteen nimi ja sen kehittäjän 
tunnistetiedot;

a) asiakirjan ensimmäisessä osiossa 
PRIPs-tuotteen nimi ja sen kehittäjän 
tunnistetiedot;

Or. en

Tarkistus 292
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asiakirjan ensimmäisessä osiossa 
sijoitustuotteen nimi ja sen kehittäjän 
tunnistetiedot;

a) asiakirjan ensimmäisessä osiossa 
sijoitustuotteen nimi ja sen kehittäjän 
tunnistetiedot (päätoimipaikan nimi ja 
osoite); vastaavasti myös sijoitustuotteita 
myyvän henkilön tunnistetiedot on 
annettava avaintietoasiakirjaan 
liitettävässä liitteessä;

Or. en

Tarkistus 293
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta – -i alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

i) asiakirjan loppupuolella olevassa 
osiossa ”Tietoja tuotteesta” tiedot, joissa 
ilmoitetaan (soveltuvin osin) tuotteen
i. ISIN-koodi
ii. ISA-numero
iii. korko
iv. pörssi
v. valuutta ja
vi. liikkeeseenlaskupäivä.

Or. en

Tarkistus 294
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) tuotetta valvovan toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja yhteystiedot;

Or. en

Tarkistus 295
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) osiossa ”Kenelle tuote on 
tarkoitettu?” tiedot tuotteen 
kohdemarkkinoista;

Or. en
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Perustelu

Tämä antaisi sijoittajille mahdollisuuden varmistaa, onko tuote tarkoitettu heille vai ei.

Tarkistus 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) osiossa ”Kenelle tuote on 
tarkoitettu?” tiedot tuotteen 
kohdemarkkinoista;

Or. en

Tarkistus 297
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) osiossa ”Mitä vaihtoehtoja 
sijoittajalla on?” tiedot eri päätöksistä, 
joita kuluttajan on tehtävä, kuten päätös 
valitusta rahastosta, voimassaoloajasta ja 
preemion suuruudesta; osion olisi 
sisällettävä myös tiedot muista saatavilla 
olevista etuuksista tai etuuksien 
edellytyksistä;

Or. en

Perustelu

Tämä osio kattaisi tiedot, jotka liittyvät esimerkiksi rahaston valintaan tai 
vakuutusvaihtoehtoihin. Nämä ovat monien PRIPs-tuotteiden kannalta olennaisia tietoja, 
joita ilman sijoittaja ei voi tehdä tietoon perustuvaa sijoituspäätöstä.
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Tarkistus 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) osiossa ”Mitä vaihtoehtoja 
sijoittajalla on?” tiedot eri päätöksistä, 
joita kuluttajan on tehtävä, kuten päätös 
valitusta rahastosta, voimassaoloajasta ja 
preemion suuruudesta; osion olisi 
sisällettävä myös tiedot muista saatavilla 
olevista etuuksista tai etuuksien 
edellytyksistä;

Or. en

Tarkistus 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) osiossa ”Kuinka joustava tuote on?” 
tiedot siitä, voidaanko tuotetta tai 
d alakohdan mukaisia valintoja muuttaa 
tuotteen käyttöönoton jälkeen (esim. 
sijoitusrahastot, voimassaoloaika, 
preemio);

Or. en

Tarkistus 300
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) osiossa ”Mikä tämä sijoitus on?” 
sijoitustuotteen luonne ja tärkeimmät 
ominaisuudet, mukaan lukien

Poistetaan.

i) sijoitustuotteen tyyppi;
ii) sijoitustuotteen tavoitteet ja keinot 
niiden saavuttamiseksi;
iii) ilmoitus siitä, onko sijoitustuotteen 
kehittäjällä tiettyjä ympäristöön liittyviä, 
sosiaalisia tai hallintotapaan liittyviä 
tavoitteita joko liiketoiminnassaan tai 
sijoitustuotteen osalta, ja jos on, ilmoitus 
asetetuista tavoitteista ja siitä, kuinka ne 
aiotaan saavuttaa;
iv) jos sijoitustuotteeseen liittyy 
vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot 
kyseisistä etuuksista;
v) sijoitustuotteen voimassaoloaika, jos se 
on tiedossa;
vi) tulosskenaariot, jos niillä on 
merkitystä tuotteen luonnetta ajatellen;

Or. en

Tarkistus 301
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) osiossa ”Mikä tämä sijoitus on?” 
sijoitustuotteen luonne ja tärkeimmät 
ominaisuudet, mukaan lukien

b) osiossa ”Sijoitustyyppi, tavoitteet ja 
sijoituspolitiikka” sijoitustuotteen luonne 
ja tärkeimmät ominaisuudet, mukaan 
lukien

Or. en
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Tarkistus 302
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) osiossa ”Mikä tämä sijoitus on?” 
sijoitustuotteen luonne ja tärkeimmät 
ominaisuudet, mukaan lukien

b) osiossa ”Mikä tämä sijoitus on?” 
vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen luonne ja 
tärkeimmät ominaisuudet, mukaan lukien

Or. en

Tarkistus 303
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) osiossa ”Mikä tämä sijoitus on?” 
sijoitustuotteen luonne ja tärkeimmät 
ominaisuudet, mukaan lukien

b) osiossa ”Mikä tämä sijoitus on?” 
PRIPs-tuotteen luonne ja tärkeimmät 
ominaisuudet, mukaan lukien

Or. en

Tarkistus 304
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sijoitustuotteen tyyppi; Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 305
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sijoitustuotteen tyyppi; i) vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen tyyppi;

Or. en

Tarkistus 306
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sijoitustuotteen tyyppi; i) PRIPs-tuotteen tyyppi;

Or. en

Tarkistus 307
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sijoitustuotteen tyyppi; i) sijoitustuotteen tyyppi ja riskitaso 
(korkea, keskitasoinen, alhainen);

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on lisätä riskitason indikaattori. Tämä on sisällytetty jo komission ehdotukseen 
8 artiklan 5 kohdassa: ”Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoituja 
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säädöksiä, joissa täsmennetään 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen esitystapaa ja sisältöä 
koskevat yksityiskohdat (...)”.

Tarkistus 308
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sijoitustuotteen tavoitteet ja keinot 
niiden saavuttamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 309
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sijoitustuotteen tavoitteet ja keinot 
niiden saavuttamiseksi;

ii) sijoitustuotteen tavoitteet ja keinot 
niiden saavuttamiseksi, mukaan lukien 
kuvaus kohde-etuutena olevista välineistä 
tai muuttujista ja siitä, miten tuotto 
määräytyy;

Or. en

Tarkistus 310
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sijoitustuotteen tavoitteet ja keinot 
niiden saavuttamiseksi;

ii) sijoitustuotteen tavoitteet ja keinot 
niiden saavuttamiseksi, mukaan lukien 
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kuvaus kohde-etuutena olevista välineistä 
tai muuttujista ja siitä, miten tuotto 
määräytyy;

Or. en

Tarkistus 311
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) virke, jossa kuvataan yksinkertaisesti, 
mitä vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen hankkiva 
sijoittaja voi odottaa;

Or. en

Perustelu

Yksityissijoittajien on vaikea tietää tarkalleen, minkälaista markkinakehitystä he voivat 
odottaa hankkiessaan tuotteen. Pelkkä virke, jossa esitetään yleisellä tasolla tuotteen 
hankkivan sijoittajan odotukset, auttaisi sijoittajia ymmärtämään, minkälainen tuote on.

Tarkistus 312
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) ilmoitus siitä, onko sijoitustuotteen 
kehittäjällä tiettyjä ympäristöön liittyviä, 
sosiaalisia tai hallintotapaan liittyviä 
tavoitteita joko liiketoiminnassaan tai 
sijoitustuotteen osalta, ja jos on, ilmoitus 
asetetuista tavoitteista ja siitä, kuinka ne 
aiotaan saavuttaa;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 313
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) ilmoitus siitä, onko sijoitustuotteen 
kehittäjällä tiettyjä ympäristöön liittyviä, 
sosiaalisia tai hallintotapaan liittyviä 
tavoitteita joko liiketoiminnassaan tai 
sijoitustuotteen osalta, ja jos on, ilmoitus 
asetetuista tavoitteista ja siitä, kuinka ne 
aiotaan saavuttaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 314
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) ilmoitus siitä, onko sijoitustuotteen 
kehittäjällä tiettyjä ympäristöön liittyviä, 
sosiaalisia tai hallintotapaan liittyviä 
tavoitteita joko liiketoiminnassaan tai 
sijoitustuotteen osalta, ja jos on, ilmoitus 
asetetuista tavoitteista ja siitä, kuinka ne 
aiotaan saavuttaa;

iii) ilmoitus siitä, onko sijoitustuotteen 
kehittäjällä tiettyjä ympäristöön liittyviä, 
sosiaalisia tai hallintotapaan liittyviä 
tavoitteita joko liiketoiminnassaan tai 
sijoitustuotteen osalta, ja jos on, ilmoitus 
asetetuista tavoitteista ja siitä, kuinka ne 
aiotaan saavuttaa; lisäksi ilmoitus siitä, 
onko tuote suora sijoitus reaalitalouteen 
vai onko kyseessä synteettinen indeksi;

Or. en

Tarkistus 315
Alfredo Pallone
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) ilmoitus siitä, onko sijoitustuotteen 
kehittäjällä tiettyjä ympäristöön liittyviä, 
sosiaalisia tai hallintotapaan liittyviä 
tavoitteita joko liiketoiminnassaan tai 
sijoitustuotteen osalta, ja jos on, ilmoitus 
asetetuista tavoitteista ja siitä, kuinka ne 
aiotaan saavuttaa;

iii) ilmoitus siitä, onko sijoitustuotteella 
tiettyjä ympäristöön liittyviä, sosiaalisia tai 
hallintotapaan liittyviä tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 316
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) ilmoitus siitä, onko sijoitustuotteen 
kehittäjällä tiettyjä ympäristöön liittyviä, 
sosiaalisia tai hallintotapaan liittyviä 
tavoitteita joko liiketoiminnassaan tai 
sijoitustuotteen osalta, ja jos on, ilmoitus 
asetetuista tavoitteista ja siitä, kuinka ne 
aiotaan saavuttaa;

iii) kuvaus erityisistä ympäristöön 
liittyvistä, sosiaalisista tai hallintotapaan 
liittyvistä kriteereistä, jotka otetaan 
huomioon omaisuuserien 
jakostrategiassa, ja määrälliset tiedot 
tämän vaikutuksesta salkun 
koostumukseen;

Or. en

Tarkistus 317
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) ilmoitus siitä, onko sijoitustuotteen iii) ilmoitus siitä, onko sijoitustuotteella 
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kehittäjällä tiettyjä ympäristöön liittyviä, 
sosiaalisia tai hallintotapaan liittyviä 
tavoitteita joko liiketoiminnassaan tai 
sijoitustuotteen osalta, ja jos on, ilmoitus 
asetetuista tavoitteista ja siitä, kuinka ne 
aiotaan saavuttaa;

tiettyjä ympäristöön liittyviä, sosiaalisia tai 
hallintotapaan liittyviä tavoitteita, kuten 
esimerkiksi sijoitustuotteen hiilijalanjäljen 
pienentämistavoitteita, ja siitä, mitkä 
tavoitteet on asetettu ja kuinka ne aiotaan 
saavuttaa. Siirretään komissiolle valta 
antaa 23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
eurooppalaisen merkinnän kehittämistä 
sosiaalisesti ja ekologisesti kestäville 
sijoitustuotteille. Merkinnän pitäisi tukea 
talouden pitkän aikavälin rahoitusta ja 
edistää sijoitusten kestävää ekologista ja 
sosiaalista kehitystä. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on luoda annettavien tietojen avulla myönteinen kannustin 
kestäville sijoituksille sekä kehittää eurooppalainen merkintä kestäville sijoituksille.

Tarkistus 318
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) ilmoitus sijoitustuotteeseen liittyvistä 
mahdollisista välittömistä ja välillisistä 
ympäristöriskeistä. Ilmoituksen on 
sisällettävä tiedot riskeistä, joita 
sijoituksen tuottoon kohdistuu esimerkiksi 
ympäristön kannalta herkkiin 
omaisuuseriin liittyvien riskien, niukasti 
saatavilla olevien resurssien vähäisyyden, 
ympäristöön liittyvän sääntelyn 
kustannusten tai ilmastonmuutoksen 
mahdollisten kustannusten virheellisen 
arvioinnin vuoksi. 
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Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään näihin 
mahdollisia ympäristöriskejä koskeviin 
ilmoituksiin sovellettavat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on edistää kestäviä sijoituksia antamalla kattavat tiedot 
liiketoimintamallien vuoksi syntyvistä sijoitusten ympäristökustannuksista. Aloitteessa 
kiinnitetään huomiota siihen, että yritysten arvonmääritys ja odotettu tuotto riippuu usein 
voimakkaasti siitä, miten ilmastonmuutoksen oletetaan kehittyvän, sekä hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteista. EU on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla 
vuoden 1990 tasoon nähden vuoteen 2050 mennessä ja ponnistelee rajoittaakseen lämpötilan 
kohoamisen kahteen celsiusasteeseen. Tarkistus perustuu Carbon Tracker -aloitteeseen.

Tarkistus 319
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) määrällinen arvio salkun 
myönteisestä tai kielteisestä vaikutuksesta 
rahoitukseen, jolla rahoitetaan uusiin 
energialähteisiin siirtymistä, joka on 
välttämätöntä, jotta maapallon lämpötilan 
kohoaminen saadaan rajattua kahteen 
celsiusasteeseen.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan mittavia muutoksia investointivirtoihin, jotta EU:n tavoite pitää maapallon 
lämpeneminen alle kahdessa asteessa toteutuu. Samaan aikaan on runsaasti näyttöä 
vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisen taloudellisista hyödyistä. Myös sijoittajat ovat entistä 
kiinnostuneempia sijoitustensa "kestävyydestä". On olemassa menetelmiä, joilla voidaan 
laskea tietyn sijoitustuotteen hiilijalanjälki.
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Tarkistus 320
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii b) kohde-etuutena olevan 
sijoitussalkun jakautuminen talouden 
aloittain, joita rahoitetaan suoraan tai 
välillisesti;

Or. en

Perustelu

Tällainen jaottelu edellyttää tiettyä sijoitusketjun jäljitettävyyden vähimmäistasoa (säästöillä 
rahoitetun taloudellisen toiminnan yksilöinti). Samalla sijoittajat, jotka ovat kiinnostuneita 
sijoituksen mahdollisesta vaikutuksesta reaalitalouteen, saavat arvokasta tietoa.

Tarkistus 321
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii c) tiedot kohde-etuutena olevan 
sijoitussalkun keskimääräisistä 
sijoitusnäkymistä kaupankäynnin 
kohteena olevien arvopaperien 
keskimääräisen kierron perusteella ja 
erääntymiseen saakka pidettävien vieraan 
pääoman ehtoisten arvopaperien 
keskimääräisen erääntymisajan 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Koska omaisuudenhoitajat voivat saada nämä tiedot suoraan, tarkoituksena on edistää 
sijoituksia, joilla on pitkäaikaiset näkymät.
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Tarkistus 322
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) jos sijoitustuotteeseen liittyy 
vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot 
kyseisistä etuuksista;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Asiakkaille olisi tehtävä perusteellisesti selkoa vakuutustuotteen piirteistä. Vakuutusalan 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen sijoitustuotteiden ominaisuudet ovat 
olennaisia sen kannalta, että ne voidaan erottaa muista vähittäismarkkinoille tarkoitetuista 
paketoiduista sijoitustuotteista. Siksi avaintietoasiakirjassa on oltava erillinen ja siten 
näkyvämpi osio, jossa korostetaan näitä ominaisuuksia ja vakuutusetuuksia.

Tarkistus 323
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) jos sijoitustuotteeseen liittyy 
vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot 
kyseisistä etuuksista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 324
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iv) jos sijoitustuotteeseen liittyy 
vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot 
kyseisistä etuuksista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 325
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) jos sijoitustuotteeseen liittyy 
vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot 
kyseisistä etuuksista;

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Kuluttajat varmasti ottavat huomioon, liittyykö näihin tuotteisiin vakuutusetuuksia, sen sijaan, 
että he keskittyisivät yksinomaan kustannuksiin ja mahdollisiin tuottoihin tuotteita 
vertaillessaan. Jotta kuluttajien olisi helpompi tehdä näin, avaintietoasiakirjaan olisi 
sisällytettävä asiaa koskeva näkyvä osio ”Onko sijoittaja vakuutettu?”.

Tarkistus 326
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) jos sijoitustuotteeseen liittyy 
vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot 
kyseisistä etuuksista;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 327
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) jos sijoitustuotteeseen liittyy 
vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot 
kyseisistä etuuksista;

iv) jos vähittäismarkkinoille tarkoitettuun 
paketoituun sijoitustuotteeseen liittyy 
vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot 
kyseisistä etuuksista;

Or. en

Tarkistus 328
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) jos sijoitustuotteeseen liittyy 
vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot 
kyseisistä etuuksista;

iv) jos PRIPs-tuotteeseen liittyy 
vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot 
kyseisistä etuuksista;

Or. en

Tarkistus 329
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) jos sijoitustuotteeseen liittyy 
vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot 
kyseisistä etuuksista;

iv) jos sijoitustuotteeseen liittyy 
vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot 
kyseisistä etuuksista; lisäksi selvä 
maininta, jos sijoitustuotteeseen ei liity 
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vakuutusetuuksia;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota tuotteeseen sisältyviin ja siitä puuttuviin 
vakuutusetuuksiin, joihin kuuluu muun muassa vainajan oikeudenomistajina olevien 
huollettavien taloudellinen suoja, jos ne sisältyvät tämän säädöksen soveltamisalaan 
kuuluvaan rahoitustuotteeseen. Tarkistuksella korostetaan vakuutusetuuksien, kuten riskien 
yhdistämisen, vaikutusta sijoitustuotteeseen. Tarkistus perustuu Saksan vakuutusyhtiöiden 
keskusjärjestön (GDV) esitykseen.

Tarkistus 330
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) sijoitustuotteen voimassaoloaika, jos se 
on tiedossa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 331
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) sijoitustuotteen voimassaoloaika, jos se 
on tiedossa;

v) vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen 
voimassaoloaika, jos se on tiedossa;

Or. en
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Tarkistus 332
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) sijoitustuotteen voimassaoloaika, jos se 
on tiedossa;

v) sijoitustuotteen voimassaoloaika, jos se 
on tiedossa, tai vähimmäispitoaika;

Or. en

Tarkistus 333
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) tulosskenaariot, jos niillä on 
merkitystä tuotteen luonnetta ajatellen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 334
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) tulosskenaariot, jos niillä on 
merkitystä tuotteen luonnetta ajatellen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 335
Sylvie Goulard
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) tulosskenaariot, jos niillä on 
merkitystä tuotteen luonnetta ajatellen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 336
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) tulosskenaariot, jos niillä on 
merkitystä tuotteen luonnetta ajatellen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 337
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) tulosskenaariot, jos niillä on merkitystä 
tuotteen luonnetta ajatellen;

vi) nettotuottoskenaariot, jos niillä on 
merkitystä tuotteen luonnetta ajatellen;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään huolehtimaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
sijoitustuotteiden tuottoa koskevasta avoimuudesta. Siksi tietyn tuotteen tuottoa ja 
soveltuvissa tapauksissa salkun tuottoa olisi verrattava muihin tuotteisiin, joilla on 
samanlainen riski. Lisäksi olisi ilmoitettava kaikki palkkiot, jotka vaikuttavat tuottoon.
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Tarkistus 338
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – vi a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vi a) mahdollisuus sijoitustuotteen 
perumiseen.

Or. de

Tarkistus 339
Udo Bullmann, Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – vi a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vi a) ilmoitus siitä, että sijoittajan 
kotijäsenvaltion kansallinen 
verolainsäädäntö voi vaikuttaa 
huomattavasti sijoituksen odotettuun ja 
todelliseen tuottoon.

Or. en

Tarkistus 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta – vi a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vi a) suositeltu vähimmäispitoaika 
tarvittaessa.

Or. en
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Tarkistus 341
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) osiossa ”Onko sijoittaja vakuutettu” 
maininta siitä, sisältyykö 
sijoitustuotteeseen vakuutusta, ja tiedot 
kyseisestä vakuutusturvasta;

Or. nl

Perustelu

Kuluttajat varmasti ottavat huomioon, liittyykö näihin tuotteisiin vakuutusetuuksia, sen sijaan, 
että he keskittyisivät yksinomaan kustannuksiin ja mahdollisiin tuottoihin tuotteita 
vertaillessaan. Jotta kuluttajien olisi helpompi tehdä näin, avaintietoasiakirjaan olisi 
sisällytettävä asiaa koskeva näkyvä osio ”Onko sijoittaja vakuutettu?”.

Tarkistus 342
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) vakuutustuotteiden osalta osiossa 
”Mitä vakuutus kattaa?” 
vakuutustuotteen luonne ja tärkeimmät 
ominaisuudet, mukaan lukien
i) tarjotut vakuutusetuudet ja
ii) yksityiskohtaiset tiedot näistä 
vakuutusetuuksista;

Or. en
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Tarkistus 343
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua 
taloudellista tappiota?” lyhyt selvitys siitä, 
ovatko pääomanmenetykset mahdollisia, 
mukaan lukien

Poistetaan.

i) mahdolliset takuut tai pääomasuoja 
sekä niille mahdollisesti asetetut 
rajoitukset;
ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan;

Or. en

Perustelu

Se, että tuote saattaa kuulua korvaus- tai takuujärjestelmän piiriin, ei tarkoita, ettei sijoittaja 
voisi menettää rahaa, sillä näistä järjestelmistä korvataan tietyt menetykset, muttei 
markkinariskiä. Sen vuoksi 8 artiklan 2 kohdan c ja e alakohta olisi yhdistettävä osioon 
"Mitkä ovat riskit ja mitä sijoittaja saa mahdollisesti takaisin?", jotta sijoittajat saavat 
kattavan kuvan riskeistä.

Tarkistus 344
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua 
taloudellista tappiota?” lyhyt selvitys siitä, 
ovatko pääomanmenetykset mahdollisia, 
mukaan lukien

Poistetaan.

i) mahdolliset takuut tai pääomasuoja 
sekä niille mahdollisesti asetetut 
rajoitukset;
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ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan;

Or. en

Tarkistus 345
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua 
taloudellista tappiota?” lyhyt selvitys siitä, 
ovatko pääomanmenetykset mahdollisia, 
mukaan lukien

c) osiossa ”Mitä sijoitukselle voi 
tapahtua?” lyhyt selvitys siitä, että 
sijoituksen arvo voi kasvaa ja/tai laskea 
markkinaolosuhteiden tai muiden 
tekijöiden mukaan;

Or. en

Tarkistus 346
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua 
taloudellista tappiota?” lyhyt selvitys siitä, 
ovatko pääomanmenetykset mahdollisia, 
mukaan lukien

c) osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua 
taloudellista tappiota?” lyhyt maininta 
siitä, että pääomanmenetykset ovat aina 
mahdollisia, ja lisäksi

Or. en

Tarkistus 347
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

c) osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua 
taloudellista tappiota?” lyhyt selvitys siitä, 
ovatko pääomanmenetykset mahdollisia, 
mukaan lukien

c) osiossa ”Pääomasuojan taso” lyhyt 
selvitys siitä, ovatko pääomanmenetykset 
mahdollisia, mukaan lukien

Or. en

Tarkistus 348
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua 
taloudellista tappiota?” lyhyt selvitys siitä, 
ovatko pääomanmenetykset mahdollisia, 
mukaan lukien

c) osiossa ”Mitkä ovat mahdolliset riskit 
ja hyödyt?”

Or. en

Tarkistus 349
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua 
taloudellista tappiota?” lyhyt selvitys siitä, 
ovatko pääomanmenetykset mahdollisia, 
mukaan lukien

c) osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua 
taloudellista tappiota?” yleinen ja selvä 
varoitus siitä, että pääomanmenetykset 
ovat mahdollisia sijoitustuotteiden 
yhteydessä; samoin

Or. en
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Tarkistus 350
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua 
taloudellista tappiota?” lyhyt selvitys siitä, 
ovatko pääomanmenetykset mahdollisia, 
mukaan lukien

c) osiossa ”Vakuutusetuudet” maininta 
siitä, tarjotaanko sijoitustuotteessa 
vakuutusetuuksia, ja jos tarjotaan, 
yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä 
etuuksista;

Or. en

Tarkistus 351
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) osiossa ”Voiko sijoittajalle aiheutua 
taloudellista tappiota?” lyhyt selvitys siitä, 
ovatko pääomanmenetykset mahdollisia, 
mukaan lukien

c) osiossa ”Mitä suojatoimenpiteitä 
sovelletaan?” lyhyt kuvaus seuraavista:

Or. en

Tarkistus 352
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mahdolliset takuut tai pääomasuoja 
sekä niille mahdollisesti asetetut 
rajoitukset;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 353
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mahdolliset takuut tai pääomasuoja 
sekä niille mahdollisesti asetetut 
rajoitukset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 354
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mahdolliset takuut tai pääomasuoja 
sekä niille mahdollisesti asetetut 
rajoitukset;

i) vähittäismarkkinoille tarkoitetun 
paketoidun sijoitustuotteen riski-
hyötyprofiili, mukaan lukien tämän 
profiilin yleisindikaattori ja varoitukset 
mahdollisista erityisriskeistä, joita 
yleisindikaattorissa ei välttämättä ole 
otettu kaikilta osin huomioon;

Or. en

Tarkistus 355
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mahdolliset takuut tai pääomasuoja sekä i) mahdolliset takuut tai pääomasuoja sekä 
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niille mahdollisesti asetetut rajoitukset; niille mahdollisesti asetetut rajoitukset, 
yhteenlaskettu määrä sekä vastuussa 
olevan tahon tunnistetiedot;

Or. en

Tarkistus 356
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mahdolliset takuut tai pääomasuoja sekä 
niille mahdollisesti asetetut rajoitukset;

i) mahdolliset takuut ja pääomasuoja sekä 
niille mahdollisesti asetetut rajoitukset;

Or. en

Tarkistus 357
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 358
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote Poistetaan.



PE504.397v02-00 174/177 AM\927693FI.doc

FI

korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan;

Or. en

Tarkistus 359
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan;

ii) lyhyt maininta siitä, ovatko 
pääomanmenetykset mahdollisia, ja tieto 
mahdollisista takuista tai pääomasuojasta 
ja niille mahdollisesti asetetuista 
rajoituksista;

Or. en

Tarkistus 360
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan;

ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan, ja jos kuuluu, niin 
minkä;

Or. de

Tarkistus 361
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan;

ii) ja takaajan nimi;

Or. en

Tarkistus 362
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan;

ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan, ja yksityiskohtaiset tiedot 
siitä, mitkä riskit järjestelmä kattaa ja 
mitä ei;

Or. en

Tarkistus 363
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan;

ii) tieto siitä, kuuluuko sijoitustuote 
korvaus- tai takuujärjestelmän 
soveltamisalaan, ja yksityiskohtaiset tiedot 
siitä, mitä riskejä järjestelmä ei kata;

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on tuoda esiin puuttuvat vakuutusetuudet.

Tarkistus 364
Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) tarvittaessa muut suojatoimenpiteet, 
kuten säilytysyhteisö, mukaan lukien 
asian osapuolten tunnistetiedot ja 
tehtävät;

Or. en

Tarkistus 365
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) tiedot siitä, sovelletaanko tuotteeseen 
vakuutusturvaa;

Or. en

Tarkistus 366
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) maininta siitä, että tuottoa koskevissa 
tuloksissa ei ole otettu huomioon 
mahdollisten verojen vaikutuksia ja että 
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sijoittajan kotijäsenvaltion 
verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoituksen 
tuottoon;

Or. en

Tarkistus 367
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) osiossa ”Mitä tapahtuu, jos 
sijoitustuotteen kehittäjä tai myyjä tulee 
maksukyvyttömäksi?” lyhyt kuvaus 
sijoittajalle aiheutuvasta 
enimmäistappiosta ja maininta siitä, 
voidaanko tappiosta saada korvaus 
sijoittajan korvaus- tai 
takuujärjestelmästä;

Or. en


