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LÜHISELGITUS 

Investeerimissooviga jaeinvestoritele pakutakse üha laiemat valikut eri liiki 

investeerimistooteid. Paljud sellised tooted pakuvad investeerimislahendusi, mis on suunatud 

konkreetsete jaeinvestorite vajadustele, kuid tihti on need keerukad ja neist on raske aru 

saada. Praegu on investoritele selliste investeerimistoodete kohta avaldatav teave 

kooskõlastamata ning tihti ei aita see jaeinvestoritel eri tooteid võrrelda ega toodete 

omadustest aru saada. Selle tagajärjel on jaeinvestorid tihti investeerinud toodetesse, millega 

seotud riske ja kulusid nad täielikult ei mõistnud, ning on seetõttu kandud ettenägematuid 

kahjusid. 

 

Seetõttu on komisjonil õigus väites, et erinevate lähenemisviiside väljakujunemise vältimiseks 

tuleb kehtestada liidu tasandil ühtsed investeerimistoodete läbipaistvuse eeskirjad, mida 

kohaldatakse kõigi turuosaliste suhtes. Selleks, et tagada põhiteabe ühise standardi 

kehtestamine ühtsel viisil, mis võimaldaks ühtlustada kõnealuste dokumentide vormingut ja 

sisu, on vaja vastu võtta määrus. Määruse vahetult kohaldatavate sätetega saaks tagada, et 

investeerimistoodete turu kõigi osaliste suhtes kohaldatakse samu nõudeid. See peaks tagama 

teabe avaldamise ühtsed tingimused, sest sellega välditakse direktiivi ülevõtmisest tulenevat 

siseriiklike nõuete erinevust. Määruse kasutamine on asjakohane ka selleks, et 

investeerimistoodete kõigi müüjate suhtes kohaldataks seoses jaeinvestoritele 

põhiteabedokumendi esitamisega ühtseid nõudeid. 

 

Tarbijakaitse seisukohalt tuleks kõigepealt märkida, et paljude inimeste jaoks on 

investeerimistooted väga keerulised ja seetõttu tuleb tarbijaid kaitsta. Üldiselt on inimesed 

selle toimingu tagajärgedest teadlikud ning lasevad end informeerida ja nõustada.  

 

Tarbija võimalust võtta arvesse oma olukorra eripära enda ja investeerimisfondi vahelise 

individuaallepingu abil, ka erapooletut nõuandjat appi võttes, ei tohiks Euroopa Liidu tasandil 

toimuva liigse reguleerimisega piirata, sest piiriülene mõju on väike. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 

oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Et vältida erinevate lähenemisviiside 

väljakujunemist, tuleb kehtestada liidu 

(4) Et vältida erinevate lähenemisviiside 

väljakujunemist, tuleb kehtestada liidu 
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tasandil ühtsed investeerimistoodete 

läbipaistvuse eeskirjad, mida kohaldatakse 

kõigi turuosaliste suhtes. Selleks, et tagada 

põhiteabe ühise standardi kehtestamine 

ühtsel viisil, mis võimaldaks ühtlustada 

kõnealuste dokumentide vormingut ja sisu, 

on vaja vastu võtta määrus. Määruse 

vahetult kohaldatavate sätetega saaks 

tagada, et investeerimistoodete turu kõigi 

osaliste suhtes kohaldatakse samu nõudeid. 

See peaks tagama teabe avaldamise ühtsed 

tingimused, sest sellega välditakse 

direktiivi ülevõtmisest tulenevat 

siseriiklike nõuete erinevust. Määruse 

kasutamine on asjakohane ka selleks, et 

investeerimistoodete kõigi müüjate suhtes 

kohaldatakse seoses jaeinvestoritele 

põhiteabedokumendi esitamisega ühtseid 

nõudeid. 

tasandil ühtsed investeerimistoodete 

läbipaistvuse eeskirjad, mida kohaldatakse 

kõigi turuosaliste suhtes. Selleks, et tagada 

põhiteabe ühise standardi kehtestamine 

ühtsel viisil, mis võimaldaks ühtlustada 

kõnealuste dokumentide vormingut ja sisu, 

on vaja vastu võtta määrus. Määruse 

vahetult kohaldatavate sätetega saaks 

tagada, et investeerimistoodete turu kõigi 

osaliste suhtes kohaldatakse samu nõudeid. 

See peaks tagama teabe avaldamise ühtsed 

tingimused, sest sellega välditakse 

direktiivi ülevõtmisest tulenevat 

siseriiklike nõuete erinevust. Määruse 

kasutamine on asjakohane ka selleks, et 

kõigi investeerimisnõustajate ja 

investeerimistoodete müüjate suhtes 

kohaldataks seoses jaeinvestoritele 

põhiteabedokumendi esitamisega ühtseid 

nõudeid. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Jaeinvestorite vajadusi silmas pidades 

tuleb tagada, et investeerimistooteid 

käsitlev teave oleks täpne, aus ja selge ega 

oleks investorite jaoks eksitav. Seepärast 

tuleks käesoleva määrusega kehtestada 

põhiteabedokumendi koostamise ühised 

standardid, mis aitaks tagada, et dokument 

oleks jaeinvestoritele arusaadav. 

Arvestades seda, et paljudele 

jaeinvestoritele valmistab raskusi 

finantsterminitest arusaamine, tuleks erilist 

tähelepanu pöörata dokumendis 

kasutatavale sõnavarale ja 

kirjutamisstiilile. Samuti tuleks kehtestada 

eeskirjad keele kohta, milles kõnealune 

dokument koostatakse. Jaeinvestoritel peab 

olema võimalik põhiteabest aru saada 

eraldi dokumendina, ilma vajaduseta 

(10) Jaeinvestorite vajadusi silmas pidades 

tuleb tagada, et investeerimistooteid 

käsitlev teave oleks täpne, aus ja selge ega 

oleks investorite jaoks eksitav. Seepärast 

tuleks käesoleva määrusega kehtestada 

põhiteabedokumendi koostamise ühised 

standardid, mis aitaks tagada, et dokument 

oleks jaeinvestoritele arusaadav. 

Arvestades seda, et paljudele 

jaeinvestoritele valmistab raskusi 

finantsterminitest arusaamine, tuleks erilist 

tähelepanu pöörata dokumendis 

kasutatavale sõnavarale ja 

kirjutamisstiilile. Samuti tuleks kehtestada 

eeskirjad keele kohta, milles kõnealune 

dokument koostatakse. Jaeinvestoritel peab 

olema võimalik põhiteabest aru saada 

eraldi dokumendina, ilma vajaduseta 

tutvuda muu teabega. Jaeinvestoritele 
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tutvuda muu teabega. tuleks käesoleva määruse mõju 

parandamiseks rõhutada 

põhiteabedokumendi tähtsust. Siiski ei 

tohiks see välistada põhiteabedokumendis 

muudele sellistele dokumentidele 

osutavate ristviidete kasutamist, milles 

sisalduv täiendav teave võib mõnedele 

jaeinvestoritele huvi pakkuda. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Põhiteabe vorming peab võimaldama 

jaeinvestoritel eri investeerimistooteid 

võrrelda ning teabe vorm, esitusviis ja sisu 

tuleb hoolega läbi mõelda, et see oleks 

võimalikult lihtsalt mõistetav ja kasutatav. 

Kõigi dokumentide puhul peavad jaotiste 

järjekord ja jaotiste pealkirjad olema 

samad. Lisaks tuleks eri tooteid 

käsitlevates põhiteabedokumentides 

sisalduvaid üksikasju ja teabe esitusviisi 

veelgi ühtlustada delegeeritud 

õigusaktidega, mille koostamisel võetakse 

arvesse läbiviidud ja käimasolevaid 

tarbijakäitumise uuringuid, sealhulgas 

selliste uuringute tulemusi, mille eesmärk 

on testida tarbijatele teabe esitamise viiside 

tõhusust. Lisaks saab jaeinvestor mõnede 

investeerimistoodete puhul 

alusinvesteeringute vahel valida. Põhiteabe 

vormingut käsitlevates sätetes tuleb arvesse 

võtta ka selliseid tooteid. 

(12) Põhiteabe vorming peab võimaldama 

jaeinvestoritel enne investeerimisotsuse 

tegemist eri investeerimistooteid võrdsetel 

alustel võrrelda ning teabe vorm, esitusviis 

ja sisu tuleb hoolega läbi mõelda, et see 

oleks võimalikult lihtsalt mõistetav ja 

kasutatav. Kõigi dokumentide puhul 

peavad jaotiste järjekord ja jaotiste 

pealkirjad olema samad. Lisaks tuleks eri 

tooteid käsitlevates põhiteabedokumentides 

sisalduvaid üksikasju ja teabe esitusviisi 

veelgi ühtlustada delegeeritud 

õigusaktidega, mille koostamisel võetakse 

arvesse läbiviidud ja käimasolevaid 

tarbijakäitumise uuringuid, sealhulgas 

selliste uuringute tulemusi, mille eesmärk 

on testida tarbijatele teabe esitamise viiside 

tõhusust. Sellised delegeeritud õigusaktid 

peaksid sisaldama Euroopa 

järelevalveasutuste poolt välja töötatud 

asjakohaseid standardeid. Eelkõige tuleks 

riski ja tootluse profiili puudutavate 

standardite väljatöötamisel anda hinnang 

riskiastmel põhinevale visuaalse hoiatuse 

süsteemile. Lisaks saab jaeinvestor mõnede 

investeerimistoodete puhul 

alusinvesteeringute vahel valida. Põhiteabe 

vormingut käsitlevates sätetes tuleb arvesse 

võtta ka selliseid tooteid. 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Põhiteabedokumendid on 

jaeinvestorite investeerimisotsuste alus. 

Seepärast vastutavad investeerimistoodete 

koostajad jaeinvestorite ees käesoleva 

määruse eeskirjade täitmise eest. Seepärast 

on tähtis tagada, et jaeinvestoritel, kes oma 

investeerimisotsustes lähtusid 

põhiteabedokumendist, oleks õigus nõuda 

kahju heastamist. Samuti tuleks tagada, et 

kõigil jaeinvestoritel kogu liidus oleks 

samad õigused nõuda sellise kahju 

hüvitamist, mida nad kannavad seetõttu, et 

investeerimistoodete koostajad ei ole 

täitnud käesolevas määruses sätestatud 

nõudeid. Seepärast tuleks ühtlustada 

investeerimistoodete koostajate vastutust 

reguleerivaid sätteid. Määrusega tuleks 

ette näha, et jaeinvestor saaks pidada 

toote koostajat vastutavaks käesoleva 

määruse rikkumise eest, kui 

põhiteabedokumendi kasutamise tõttu on 

kantud kahju. 

(16) Põhiteabedokumendid on 

jaeinvestorite investeerimisotsuste alus. 

Seepärast vastutavad investeerimistoodete 

koostajad jaeinvestorite ees käesoleva 

määruse eeskirjade täitmise eest. Seepärast 

on tähtis tagada, et jaeinvestoritel, kes oma 

investeerimisotsustes lähtusid 

põhiteabedokumendist, oleks õigus nõuda 

kahju heastamist. Samuti tuleks tagada, et 

kõigil jaeinvestoritel kogu liidus oleks 

samad õigused nõuda sellise kahju 

hüvitamist, mida nad kannavad seetõttu, et 

investeerimistoodete koostajad ei ole 

täitnud käesolevas määruses sätestatud 

nõudeid, tingimusel et selleks on olemas 

põhjuslik seos. Seepärast tuleks ühtlustada 

investeerimistoodete koostajate vastutust 

reguleerivaid sätteid.  

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Et jaeinvestor saaks teha teadliku 

investeerimisotsuse, tuleks 

investeerimistoodete müüjatelt nõuda 

põhiteabedokumendi esitamist aegsasti 

enne mis tahes tehingu sõlmimist. Seda 

nõuet tuleks kohaldada üldiselt, olenemata 

tehingu toimumise kohast ja viisist. Müüja 

mõiste hõlmab nii turustajat kui ka 

investeerimistoote koostajat ennast, kui ta 

otsustab müüa toodet jaeinvestoritele otse. 

(19) Et jaeinvestor saaks teha teadliku 

investeerimisotsuse, tuleks 

investeerimistoodete müüjatelt nõuda 

põhiteabedokumendi esitamist aegsasti 

enne mis tahes tehingu sõlmimist. Seda 

nõuet tuleks kohaldada üldiselt, olenemata 

tehingu toimumise kohast ja viisist. Müüja 

mõiste hõlmab nii turustajat kui ka 

investeerimistoote koostajat ennast, kui ta 

otsustab müüa toodet jaeinvestoritele otse. 
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Vajaliku paindlikkuse ja 

proportsionaalsuse saavutamiseks tuleks 

jaeinvestoritele, kes soovivad tehingu 

sõlmida sidevahendite abil, esitada 

põhiteabedokument pärast tehingu 

sõlmimist. Isegi sellisel juhul oleks 

investoril põhiteabest kasu, näiteks 

võimaldaks see võrrelda ostetud toodet 

põhiteabedokumendis kirjeldatuga. 

Käesolev artikkel ei piira Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2002/65/EÜ kehtivust. 

Vajaliku paindlikkuse ja 

proportsionaalsuse saavutamiseks tuleks 

jaeinvestoritele, kes soovivad tehingu 

sõlmida sidevahendite abil, esitada 

põhiteabedokument pärast tehingu 

sõlmimist, tingimusel et 

põhiteabedokument on esitatud enne 

tehingu sõlmimist mõnel muul püsival 

andmekandjal. Käesolev artikkel ei piira 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2002/65/EÜ kehtivust. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Investeerimistoodete usaldusväärsuse 

kindlustamiseks jaeinvestorite silmis tuleb 

kehtestada nõuded asjakohaste 

sisemenetluste jaoks, millega nähakse ette, 

et jaeinvestorid saavad investeerimistoote 

koostajalt kaebustele sisulise vastuse. 

(21) Investeerimistoodete usaldusväärsuse 

kindlustamiseks jaeinvestorite silmis tuleb 

kehtestada nõuded asjakohaste 

sisemenetluste jaoks, millega nähakse ette, 

et jaeinvestorid saavad investeerimistoote 

koostajalt kaebustele sisulise vastuse 

mõistliku aja jooksul ja kirjalikult. 

Vastused tuleks esitada jaeinvestoritele 

samas keeles, milles on koostatud kaebus. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 a) Jaeinvestoritele tuleks anda 

nõuetekohaselt teavet vaidluste 

kohtuvälise lahendamise üksuste kohta, 

mille alla nad kuuluvad ja mis on pädevad 

tegelema nende ja jaeinvestorite vahel 

tekkida võivate vaidlustega. 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 

eeskirjad investeerimistoodete koostajate 

poolt koostatava põhiteabedokumendi 

vormi ja sisu kohta ning ühtsed eeskirjad 

kõnealuse dokumendi esitamiseks 

jaeinvestoritele. 

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 

eeskirjad investeerimistoodete koostajate ja 

vahendajate poolt koostatava 

põhiteabedokumendi vormi ja sisu kohta 

ning ühtsed eeskirjad kõnealuse 

dokumendi esitamiseks jaeinvestoritele. 

Selgitus 

Vahendajad peaksid olema kohustatud esitama teavet nt tegelike kulude, nende tasu ja 

investeerimistoote suhtes kohaldatava maksustamiskorra kohta. Kogu vajalik teave teatavasse 

tootesse investeerimise kohta teadliku otsuse tegemiseks peaks olema kättesaadav ühest 

dokumendist. Tarbijat ei tuleks kohustada vaatama lisaks põhiteabedokumendile läbi veel 

mingeid dokumente, et saada teavet, mis tuleb avaldada finantsinstrumentide turge käsitleva 

direktiivi või kindlustusvahenduse direktiivi kohaselt. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kindlustustooted, mis ei anna õigust 

tagasiostuväärtusele või mille 

tagasiostuväärtus ei sõltu täielikult või 

osaliselt, otseselt või kaudselt 

hinnakõikumistest turgudel; 

välja jäetud 

Selgitus 

Käesoleva määruse kohaldamisala ei tohiks piirduda kombineeritud investeeringutega ega 

(osaliselt) teadmata tootlusega investeeringutega. Põhiteabedokument peaks olema 

tarbijatele kättesaadav eranditult kõikide säästu- ja investeerimistoodete kohta. See on 

oluline eeldus, mis võimaldab tarbijatel omandada harjumuse alati põhiteabedokumendiga 

tutvuda, olenemata sellest, millist säästu- või investeerimistoodet neile pakutakse.  
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) pensionitooted, mille puhul siseriikliku 

õiguse kohaselt nõutakse tööandja 

rahalist osalust ning töötaja ei saa 

pensionitoote pakkujat valida. 

(f) pensionitooted, mille puhul 

rahastamiskokkulepped ei kuulu direktiivi 

2003/41/EÜ või direktiivi 2009/138/EÜ 

reguleerimisalasse ning kogutava pensioni 

tase on tegelikult tööandja lubadus või 

pakkumine töötajale. Nende 

pensionitoodete puhul, mis ei kuulu 

direktiivi 2003/41/EÜ või direktiivi 

2009/138/EÜ ega käesoleva määruse 

reguleerimisalasse, peavad liikmesriigid 

tagama samaväärsed 

avalikustamisnõuded. 

Selgitus 

Paljudes liikmesriikides on kasutusel erinevad pensioniskeemid, mis ei kuulu ei 

tööandjapensioni kogumisasutuste reguleerimisalasse ega ole ka erapensioniskeemid. Mõned 

neist skeemidest oleksid komisjoni ettepaneku artikli 2 punkti f põhjal erandid ning neile ei 

kehtiks ELi tasandil avalikustamisnõuded, samas kui teiste sarnaste skeemide kohta erand ei 

kehtiks, kuna siseriikliku õiguse kohaselt ei ole tööandja kohustatud neis rahaliselt osalema. 

Tähtis on vältida ebaühtlust Euroopa Liidu piires. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui käesoleva määruse reguleerimisalasse 

jäävad investeerimistoodete koostajad 

kuuluvad ka direktiivi 2009/138/EÜ 

reguleerimisalasse, kohaldatakse nii 

käesolevat määrust kui ka direktiivi 

2009/138/EÜ. 

Kui käesoleva määruse reguleerimisalasse 

jäävad investeerimistoodete koostajad 

kuuluvad ka direktiivi 2009/138/EÜ 

reguleerimisalasse, kohaldatakse nii 

käesolevat määrust kui ka direktiivi 

2009/138/EÜ. Kui direktiivi 2009/138/EÜ 

ja käesoleva määruse nõuded on 

samaväärsed, tuleb need lugeda täidetuks, 

kui käesoleva määruse nõuded on 

täidetud. 
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Selgitus 

Kahekordsete teabenõuete vältimiseks. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) müüja – investeerimistoote kohta 

jaeinvestorile nõu andev isik või 

investeeringut jaeinvestorile vahendav 

isik. 

Selgitus 

Investeerimistoote müüja mõiste ei ole direktiivi ettepanekus määratletud. Müümine on liiga 

kitsas mõiste, kuna mõni vahendaja (nt kindlustusselts) ei müü investeerimistoodet, vaid loob 

kontakti tarbija ja investeerimistoote koostaja vahel.  

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) kliendid direktiivi 2002/92/EÜ 

tähenduses; 

ii) kliendid, kes ei ole [...] direktiivi 

2002/92/EÜ [kindlustusvahenduse 

direktiivi asjakohased artiklid] määratluse 

kohaselt kutselised kliendid; 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeerimistoote koostaja koostab 

kooskõlas käesoleva määruse sätetega 

põhiteabedokumendi iga koostatava 

investeerimistoote kohta ning avaldab 

kõnealuse dokumendi oma valitud 

Investeerimistoote koostaja koostab 

kooskõlas käesoleva määruse sätetega 

põhiteabedokumendi iga koostatava 

investeerimistoote kohta ning avaldab 

kõnealuse dokumendi koos prospektiga, 
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veebisaidil enne, kui vastavat 

investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 

müüa. 

juhul kui see avaldatakse, vähemalt oma 

veebisaidil enne, kui vastavat 

investeerimistoodet saab jaeinvestoritele 

müüa. Kui see on asjakohane, täiendab 

põhiteabedokumenti turustaja. 

Selgitus 

Arvamuse koostaja on seisukohal, et alati, kui prospekt avaldatakse ja see on jaeinvestoritele 

kättesaadav, peaks olema kättesaadav ka põhiteabedokument või vähemalt toote koostaja osa 

põhiteabedokumendist. Oleks soovitav, et kõik põhiteabedokumendid oleksid 

järelevalveasutuse ametlikul veebisaidil kergesti kättesaadavad. 

Arvamuse koostaja pooldab toote koostaja üldist kohustust koostada põhiteabedokument. 

Toote koostaja poolt antavat teavet peab siiski täiendama turustaja lisatav teave. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Põhiteabedokument on täpne, õiglane ja 

selge ning see ei ole eksitav. 

1. Põhiteabedokumendis on sätestatud 

lepingueelne teave. See on täpne, õiglane 

ja selge ning see ei ole eksitav. Dokument 

võimaldab tooteid enne 

investeerimisotsuse tegemist võrrelda. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Põhiteabedokument on eraldiseisev 

dokument, mis on selgelt eristatud 

turundusmaterjalist. 

2. Põhiteabedokument on eraldiseisev 

dokument, mis on selgelt eristatud 

turundusmaterjalist ning ei sisalda 

reklaami, turustamist ega soovitusi 

investeerida mingisse tootesse. 

 Lubatud on ristviited teistele 

dokumentidele. Ristviidatud teave on 

eranditult teave, mis täiendab käesolevas 

määruses nõutud põhiteabedokumendis 
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sisalduvat teavet, vastab artikli 8 lõikele 3 

ning ei sisalda reklaami, turustamist ega 

soovitusi investeerida mingisse tootesse. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Põhiteabedokument peab olema lühike 

dokument, mis 

3. Põhiteabedokument peab olema lühike, 

lühida ja täpse tekstiga ning mitte üle 

kolme A4-formaadis lehe pikkune 
dokument, mis 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Põhiteabedokument koostatakse selle 

liikmesriigi ametlikus keeles või ühes 

ametlikest keeltest, kus investeerimistoodet 

müüakse, või keeles, mida kõnealuse 

liikmesriigi pädevad asutused 

aktsepteerivad; mõnes muus keeles 

koostatud dokument tõlgitakse ühte 

osutatud keeltest. 

Põhiteabedokument koostatakse selle 

liikmesriigi ametlikes keeltes või 

liikmesriigi selles osas kasutatavas 
ametlikus keeles, kus investeerimistoodet 

turustatakse, või mõnes muus keeles, 

mida kõnealuse liikmesriigi pädevad 

asutused aktsepteerivad, eeldusel et seda 

kasutatakse liikmesriigi selles osas, kus 

investeerimistoodet turustatakse; mõnes 

muus keeles koostatud dokument tõlgitakse 

ühte osutatud keeltest. 

Selgitus 

Arvamuse koostaja peab oluliseks, et põhiteabedokument oleks vahendaja sihtrühmale 

arusaadav. Seetõttu on artikli 7 kavandatud sõnastus problemaatiline: selline sõnastus 

võimaldaks pakkuda põhiteabedokumenti jaeinvestorile keeles, millest ta (hästi) aru ei saa.  
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Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. „Käesolevas dokumendis esitatakse 

põhiteave investeerimistoote kohta. See ei 

ole reklaammaterjal. Siin esitatud teave on 

õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata 

Teil mõista investeerimistoote olemust ja 

sellega seotud riske. Teil soovitatakse seda 

lugeda, et saaksite teha teadliku 

investeerimisotsuse.” 

1. „Käesolevas dokumendis esitatakse 

põhiteave investeerimistoote kohta. See ei 

ole reklaammaterjal. Siin esitatud teave on 

õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata 

Teil mõista investeerimistoote olemust, 

sellesse investeerimisega seotud riske ja 

võimalusi ning sellega seotud kulusid, sh 

Teie vahendajale makstavaid võimalikke 

tasusid. Teil soovitatakse seda lugeda, et 

Teil oleks kergem erinevaid 

investeerimistooteid omavahel võrrelda. 

See dokument ei ole ostusoovitus. On 

võimalik, et teadliku investeerimisotsuse 

tegemiseks tuleks Teil lugeda ka teisi 

dokumente.” 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iv a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 iv a) säte, et investeerimistoote koostaja 

peab kliendile andma iga-aastases 

dokumendis läbipaistvat teavet 

investeerimistoote tootluse kohta. See 

dokument sisaldab avalikustatud 

järelteavet investeerimistoote eelmise 

aasta tootluse kohta. Lisaks võrreldakse 

seda järelhinnatud tootlust võrreldava 

riskiprofiiliga eri investeerimistoodetega. 

Kui kliendil on mitmeid kindla koostaja 

koostatud ja käesoleva määruse 

reguleerimisalasse kuuluvaid 

investeerimistooteid, kehtib eespool 

nimetatud teabe avalikustamine ja võrdlus 

kogu portfelli kohta. Avalikustatud peab 

olema ka teave kõikide investeerimistoote 

tootlust mõjutavate teenustasude kohta;  
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Selgitus 

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada käesoleva määrusega hõlmatud 

investeerimistoodete tootluse läbipaistvus. Seepärast tuleks kindla toote ja vajaduse korral 

portfelli tootlust võrrelda mõne muu võrreldavate riskidega tootega. Lisaks peaksid olema 

avalikuks tehtud kõik tootlust mõjutavad teenustasud. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 

mõne investeeringute tagamise või 

tagatisskeemiga; 

ii) kas investeerimistoode on hõlmatud 

mõne investeeringute tagamise või 

tagatisskeemiga, näidates üksikasjalikult 

ära, millised riskid on skeemiga hõlmatud 

ja millised mitte; 

Selgitus 

Investeeringute tagamise või tagatisskeeme võib olla erinevaid: investori tagatisskeem kaitseb 

tarbijat selle eest, et investeerimisühing finantsinstrumendi kaotab, aga mitte rahaliste 

kaotuste eest, mis võivad tuleneda alusvarade väärtuse kõikumisest või nende alusvarade 

emitentide maksejõuetusest. Määrus peaks olema täpsem, et vältida selle sätte 

väärkasutamist. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 

ja mis kasu ma võin sellest saada?” 

kirjeldatakse investeerimistoote riski ja 

tootluse profiili, sealhulgas esitatakse 

kõnealuse profiili koondnäitaja ja 

hoiatused seoses mis tahes eririskidega, 

mida koondnäitaja ei pruugi täielikult 

kajastada; 

(e) jaotises pealkirjaga „Millised on riskid 

ja mis kasu ma võin sellest saada?” 

kirjeldatakse järgmist: 

 i) investeerimistoote riski ja tootluse 

profiil, sealhulgas kõnealuse profiili 

koondnäitaja, mis kajastab ka kulude 
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mõju, ning hoiatus ja lihtsas keeles 

selgitus toote peamiste riskide kohta.  

 Riski ja tootluse koondnäitaja sisaldab 

tootlusprognoose, mis kajastavad kulude 

mõju ning hõlmavad kolme võimalikku 

tõenäolist prognoosi, sh ühte negatiivset 

ja ühte positiivset; 

 ii) investeerimistoote tõenäolise tulevase 

tootluse, sealhulgas toote riskide võrdlus 

ja võrdlus riskivaba võrdlusalusega; 

 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 

kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 

investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 

kaudsed investori kantavad kulud, 

sealhulgas nende kulude koondnäitajad; 

(f) jaotises pealkirjaga „Millised on 

kulud?” esitatakse kõnealusesse tootesse 

investeerimisega seotud nii otsesed kui ka 

kaudsed investori kantavad kulud, 

sealhulgas nende kulude koondnäitajad, 

ning võrreldavuse tagamiseks kõik 

jaeinvestori tasumisele kuuluvad maksud 

ja võimalikud tasud rahaliselt ja 

protsentuaalselt väljendatuna, et näidata 

kogukulude mõju investeeringu 

tasuvusele, koos osutusega nende 

kuludega seotud maksetingimustele. 

 Nimetatud jaotises viidatakse ka lisale, 

kus on üles loetletud mis tahes turustaja 

poolt nõutavad kulud, mida pole jaotises 

välja toodud, sh kõik vahendajale 

makstavad tasud; 
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Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) jaotises pealkirjaga „Kas ma pean 

makse maksma?” on ära toodud 

investeerimistootele kohaldatav võimalik 

maksustamiskord; 

Selgitus 

Jaeinvestorid peaksid olema teadlikud kohaldatavast maksustamiskorrast, sest maksud 

mõjutavad kasumit, mille investor saab tehtud investeeringult. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f b) jaotises pealkirjaga „Millised on selle 

toote ostmise tingimused?” on ära toodud 

kõik investeerimistoote ostmise 

tingimused või piirangud, sealhulgas mis 

tahes nõutud alginvesteeringu ja/või 

järgneva täiendava investeeringu 

alampiir; 

Selgitus 

Jaeinvestoreid tuleks asjakohaselt teavitada kõikidest investeerimistoote ostuga seotud 

tingimustest, nagu nõutud miinimuminvesteering (alg- ja järgnev investeering). 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) jaotises pealkirjaga „Kuidas on tootel 

varem läinud?” esitatakse ülevaade 

investeerimistoote varasemast tootlusest, 

(g) jaotises pealkirjaga „Kuidas on tootel 

varem läinud?” esitatakse ülevaade 

investeerimistoote varasemast tootlusest, 
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kui see on toote olemust ja turuloleku 

pikkust arvestades asjakohane; 
millele lisatakse hoiatus, et senine tulu ei 

taga edaspidist tootlust; juhul kui 

investeerimistoode on seotud 

võrdlusalusega, peab viimase tootlus 

olema niisamuti avalikustatud, et 

võimaldada investeerimistoote tootluse ja 

võrdlusaluse võrdlemist, kui see on toote 

olemust ja turuloleku pikkust arvestades 

asjakohane; 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) pensionitoodete puhul jaotises 

pealkirjaga „Mida ma võin pensionile 

jäädes saada?” esitatakse võimalikud 

tulevikuprognoosid. 

(h) pensionitoodete puhul jaotises 

pealkirjaga „Mida ma võin pensionile 

jäädes saada?” esitatakse võimalikud 

tulevikuprognoosid, mis on selgelt 

jaotatud eri arengustsenaariumideks, 

hõlmates ka negatiivset stsenaariumi, 

milles on rõhutatud võimalikku kahjumit 

jaeinvestoreile. 

 Pensionitoodete puhul tuleb 

jaeinvestoritele selgelt ja mõistetavalt 

selgitada ka võimalikke varade 

väljavõtmisega seotud piiranguid. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt h a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (h a) jaotises pealkirjaga „Kuidas ma 

saan pretensiooni esitada?” on esitatud 

teave selle kohta, kuidas klient saab toote 

kohta pretensiooni esitada. 
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Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Investeerimistoote koostaja võib lisada 

muud teavet üksnes juhul, kui see on 

möödapääsmatult vajalik, et aidata 

jaeinvestoril teha konkreetse 

investeerimistoote kohta teadlikku 

investeerimisotsust. 

3. Investeerimistoote koostaja võib lisada 

muud objektiivset teavet üksnes juhul, kui 

see on möödapääsmatult vajalik, et aidata 

jaeinvestoril teha konkreetse 

investeerimistoote kohta teadlikku 

investeerimisotsust. 

Selgitus 

Artikli 8 lõike 5 delegeeritud õigusakte käsitlevad sätted võivad tekitada probleeme seoses 

kooskõlaga mõnede liikmesriikide põhiseadusliku korraga. Probleem puudutab artikli 8 lõiget 

3, milles lubatakse lisada „muud teavet”. Kuna antud on „muu teabe” lisamise võimalus, 

kaasneb sellega oht, et investeerimisotsuseid ajendavat teavet hakatakse reguleerima 

delegeeritud õigusaktides. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 

osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 

üksikasjad, muu sellise teabe esitusviis ja 

üksikasjad, mida toote koostaja võib lõike 

3 kohaselt põhiteabedokumenti lisada ning 

ühise formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise 

sümboli üksikasjad.  

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 23 vastu tehnilised standardid, 

millega määratakse kindlaks iga lõikes 2 

osutatud teabeelemendi esitusviisi ja sisu 

üksikasjad, muu sellise objektiivse teabe 

esitusviis ja üksikasjad, mida toote 

koostaja võib lõike 3 kohaselt 

põhiteabedokumenti lisada ning ühise 

formaadi ja lõikes 4 osutatud ühise sümboli 

üksikasjad.  

 Lõike 2 punkti e alapunktis i osutatud 

tootlusprognoosides võetakse arvesse 

kulude aja jooksul avalduvat mõju ja 

võimalikku tulevast tootlust.  

 Näitaja peab selgelt osutama, et suurema 

tootluse võimalus on seotud suuremate 

riskide võtmisega.  
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 Lõike 2 punkti e alapunktis i osutatud 

hoiatus on riskiastmel põhinev visuaalne 

hoiatus, mis koostatakse nii, et investor 

mõistaks, et ükski investeerimistoode ei 

ole riskivaba ning et ta ei tohiks tegutseda 

ilma investeerimistoodet mõistmata või 

ilma kavandatavat investeeringut 

puudutava individuaalse nõustamiseta.  

 Riski ja tootluse koondnäitaja ning 

hoiatus riskide eest koostatakse selleks, et 

investorite võetavad riskid oleksid selged 

ja eri toodete vahel võrreldavad. 

 Lõike 2 punkti e alapunktis ii osutatud 

võrdluse eesmärk on aidata investoril 

mõista, kuidas suurema riski võtmine 

mõjutab investeerimistoote tootlust, ning 

riskivaba võrdlusalus, nt hoiukonto, 

määratakse kindlaks selliselt, et see oleks 

jaeinvestorite jaoks mõistetav, mitte 

eksitav.  

 Lõike 2 punktis f osutatud kulude 

koondnäitaja peab rahaliselt 

näitlikustama kulude mõju tulule, mille 

investorid võivad aja jooksul oma 

investeeringutelt teenida. See peab 

hõlmama näitajaid, mida jaeinvestorid 

saaksid kasutada eri toodete võrdlemiseks.  

 Komisjon võtab vastavalt 

[finantsinstrumentide turgude direktiiv] ja 

[kindlustusvahenduse direktiiv] 

sätestatule arvesse kuludega seotud 

investeerimistoote kohta toodet müüvalt 

isikult jaeinvestorile avaldatud teavet, 

tagamaks, et põhiteabedokumendis 

kulude kohta esitatud teave on kooskõlas 

muu kulude kohta avalikustatud teabega 

ning et asjaomane teave annab kuludest 

põhjaliku ülevaate ja näitab jaeinvestorile 

selgelt, millist üldist mõju kulud võivad 

avaldada.  

Komisjon võtab arvesse erinevusi 

investeerimistoodete ja jaeinvestorite 

teadmiste vahel ning investeerimistoodete 

omadusi, mis võimaldavad jaeinvestoril 

teha valikut eri alusinvesteeringute vahel 

või pakuvad muid valikuvõimalusi, 

Komisjon võtab arvesse erinevusi 

investeerimistoodete ja jaeinvestorite 

teadmiste vahel ning investeerimistoodete 

omadusi, mis võimaldavad jaeinvestoril 

teha valikut eri alusinvesteeringute vahel 

või pakuvad muid valikuvõimalusi, 
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sealhulgas juhtudel, kui valikut saab teha 

eri ajahetkedel või edaspidi muuta. 

sealhulgas juhtudel, kui valikut saab teha 

eri ajahetkedel või edaspidi muuta. 

 Enne tehniliste standardite vastuvõtmist 

korraldab komisjon nõuetekohase 

tarbijauuringu, et valida välja tarbijatele 

kõige paremini sobivad meetmed. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Regulatiivsete tehniliste standardite 

eelnõudes võetakse arvesse 

investeerimistoodete eri liike. Euroopa 

järelevalveasutused esitavad kõnealused 

regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud 

komisjonile [kuupäev]. 

Regulatiivsete tehniliste standardite 

eelnõudes võetakse arvesse 

investeerimistoodete eri liike. Euroopa 

järelevalveasutused korraldavad 

nõuetekohased tarbijauuringud, et 

määrata kindlaks jaeinvestorite jaoks 

sobivaimad meetodid ja arvutusviisid, 

millele on osutatud punktides a ja b. 

Euroopa järelevalveasutused esitavad 

kõnealused regulatiivsete tehniliste 

standardite eelnõud komisjonile [kuupäev]. 

Selgitus 

Eurofondide investoritele esitatavat põhiteavet käsitleva komisjoni määruse ettevalmistamisel 

tehti enne põhiteabedokumendi lõpliku vormistuse otsustamist laiaulatuslik uuring tegelike 

tarbijatega. Samamoodi võiks toimida kõnealust põhiteabedokumenti koostades. Kavandatava 

põhiteabedokumendi tegelikku mõju tarbijatele tuleks uurida, sest see on dokumendi 

toimivuse seisukohalt äärmiselt oluline, eriti mis puudutab vormistust ja riskidest teavitamist. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 

milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad 

põhiteabedokumendis sisalduva teabe läbi 

vaatamiseks ja põhiteabedokumendi 

2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 23 vastu tehnilised standardid, 

milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad 

põhiteabedokumendis sisalduva teabe läbi 

vaatamiseks ja põhiteabedokumendi 
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muutmiseks seoses järgmisega: muutmiseks seoses järgmisega: 

Selgitus 

Asjakohase paindlikkuse tagamiseks ning selleks, et sektor ja Euroopa järelevalveasutused 

saaksid turu arengusuundadele kiiresti reageerida, peaksid kolm Euroopa järelevalveasutust 

komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volituse asemel pigem üheskoos välja 

töötama ühised regulatiivsed tehnilised standardid. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui investeerimistoote koostaja on 

koostanud põhiteabedokumendi, mis ei 

vasta artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud nõuetele, 

ning jaeinvestor on investeerimisotsust 

tehes sellisest dokumendist lähtunud, võib 

jaeinvestor nõuda investeerimistoote 

koostajalt hüvitust jaeinvestorile 

põhiteabedokumendi kasutamisest 
tuleneva mis tahes kahju eest. 

1. Jaeinvestor, kes on usaldanud 

investeerimisotsuse tegemisel 
investeerimistoote koostaja koostatud 

põhiteabedokumenti, mis ei vasta artiklites 

6, 7 ja 8 sätestatud nõuetele, võib nõuda 

investeerimistoote koostajalt hüvitust 

investeerimistoote koostaja asjaomaste 

nõuete mittetäitmisest tuleneva rahalise 

kahju eest. Põhiteabedokumendis esitatav 

teave on õiglane ja selge ning see ei ole 

eksitav. Investorile esitatav põhiteave on 

kooskõlas prospekti asjakohaste osadega. 

Muude lepinguliste dokumentide 

olemasolu korral peab 

põhiteabedokument olema nende 

dokumentidega kooskõlas. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui jaeinvestor tõendab 

põhiteabedokumendis sisalduva teabe 

kasutamisest tulenevat kahju, peab 

investeerimistoote koostaja tõendama, et 

põhiteabedokument on koostatud käesoleva 

määruse artiklite 6, 7 ja 8 kohaselt. 

2. Juhul kui jaeinvestor on kandnud 

põhiteabedokumendis sisalduva teabe 

kasutamisest tulenevat kahju, peab 

investeerimistoote koostaja tõendama, et 

põhiteabedokument on koostatud käesoleva 

määruse artiklite 6, 7 ja 8 kohaselt. 
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Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 

investeerimistoodet, esitab neile aegsasti 

enne investeerimistootega seotud tehingu 

sõlmimist põhiteabedokumendi. 

1. Isik, kes müüb jaeinvestoritele 

investeerimistoodet, esitab neile aegsasti ja 

tõendatavalt enne investeerimistootega 

seotud tehingu sõlmimist 

põhiteabedokumendi, kusjuures selle 

tingimuse täitmise tõendamiskoormis 

lasub investeerimistoote pakkujal. 

 Kui investeeringut kliendile soovitatakse 

või selle kohta nõu antakse, tuleb 

põhiteabedokument esitada kliendile 

viivitamata. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Erandina lõikest 1 võib 

investeerimistoote müüja esitada 

jaeinvestorile põhiteabedokumendi kohe 

pärast tehingu sõlmimist järgmistel 

juhtudel: 

välja jäetud 

(a) kui jaeinvestor otsustab lepingu 

sõlmimisel kasutada sidevahendeid, mille 

puhul 

 

(b) põhiteabedokumendi esitamine 

kooskõlas lõikega 1 ei ole võimalik ja 

 

(c) investeerimistoote müüja on 

jaeinvestorit sellest asjaolust teavitanud. 

 

Selgitus 

Arvamuse koostaja on mures kavandatava erandi pärast, mille puhul põhiteabedokumenti ei 

tuleks esitada enne tehingu sõlmimist, kui tehing toimub sidevahendite abil. See erand tekitaks 
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põhiteabedokumendi määrusesse suure lünga. Kui lähtume seisukohast, et 

põhiteabedokument on investeerimisotsuse tegemiseks vajalik dokument, ei tohiks olla 

võimalik teha investeeringut, ilma et oleks olnud võimalust seda lugeda. Põhiteabedokumendi 

lugemine pärast investeeringu tegemist ei kaitse klienti, kui määrusega ei anta õigust 

tehingust taganeda. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Erandina lõikest 1 ja kui jaeinvestor 

kasutab tehingu sõlmimiseks 

kaugsidevahendeid, võib 

investeerimistoote müüja esitada 

jaeinvestorile põhiteabedokumendi kohe 

pärast tehingu sõlmimist järgmistel 

juhtudel: 

 i) kui jaeinvestor on palunud 

põhiteabedokumenti paberkandjal ja 

 ii) kui põhiteabedokument on 

jaeinvestorile esitatud enne tehingu 

sõlmimist mõnel muul püsival 

andmekandjal, nagu on osutatud artikli 

13 lõike 2 punktis b. 

Selgitus 

Selleks et hõlbustada tehingute sõlmimist jaeinvestori soovitud ajahetkel, on vaja tagada 

paindlikkus. Kasutatavad teabevahendid ei tohiks pidurdada investori investeeringu tegemist. 

Kui jaeinvestor soovib saada põhiteabedokumenti paberkandjal, ei tohiks see teda takistada 

tehingut sõlmimast, kuni põhiteabedokument on esitatud enne tehingu sõlmimist muude 

elektrooniliste vahendite kaudu. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui sama investeerimistoote suhtes 

sõlmitakse jaeinvestori nimel järjestikused 

3. Kui sama investeerimistoote suhtes 

sõlmitakse jaeinvestori nimel järjestikused 
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tehingud kooskõlas juhistega, mis 

kõnealune investor on investeerimistoote 

müüjale enne esimest tehingut andnud, 

kohaldatakse põhiteabedokumendi 

esitamise kohustust ainult esimese tehingu 

suhtes. 

tehingud kooskõlas juhistega, mis 

kõnealune investor on investeerimistoote 

müüjale enne esimest tehingut andnud, 

kohaldatakse põhiteabedokumendi 

esitamise kohustust ainult esimese tehingu 

suhtes, välja arvatud juhul, kui 

põhiteabedokumenti on ajakohastatud või 

esimesest tehingust on möödunud rohkem 

kui kuus kuud. 

Selgitus 

Kui põhiteabedokumendi esitamisest on möödunud palju aega või kui seda on ajakohastatud, 

ei tuleks esmakordset põhiteabedokumendi esitamist pidada edasiste tehingute jaoks 

piisavaks. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega täpsustatakse 

4. Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), 

Euroopa Kindlustus- ja 

Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 

ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

(ESMA) töötavad kooskõlas artikliga 23 

ühiselt välja tehniliste standardite 

eelnõud, millega täpsustatakse tingimused 

põhiteabedokumendi aegsasti esitamise 

nõude täitmiseks kooskõlas lõikega 1. 

Selgitus 

Asjakohase paindlikkuse tagamiseks ning selleks, et sektor ja Euroopa järelevalveasutused 

saaksid turu arengusuundadele kiiresti reageerida, peaksid kolm Euroopa järelevalveasutust 

komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volituse asemel pigem üheskoos välja 

töötama ühised regulatiivsed tehnilised standardid. Teksti struktuuri korrastamine tulenevalt 

lõike 2 ja käesoleva lõike punkti b väljajätmisest. 
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Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 4 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) meetod ja tähtaeg 

põhiteabedokumendi esitamiseks 

kooskõlas lõikega 2. 

välja jäetud 

Selgitus 

Välja jäetud seoses lõike 2 väljajätmisega. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Komisjonile antakse volitused võtta 

vastu regulatiivsed tehnilised standardid 

määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 

10−14, määruse (EL) nr 1094/2010 

artiklites 10−14 ja määruse (EL) nr 

1095/2010 artiklites 10−14 sätestatud 

korras. 

 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Investeerimistoote müüja esitab 

põhiteabedokumendi jaeinvestoritele 

tasuta. 

1. Investeerimistoote müüja esitab 

põhiteabedokumendi jaeinvestoritele 

tasuta. Kõnealune isik peab suutma 

tõendada, et põhiteabedokument on 

esitatud käesoleva määruse sätete 

kohaselt. 

 

Muudatusettepanek 43 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Investeerimistoote müüja esitab 

põhiteabedokumendi jaeinvestoritele ühel 

järgmisel andmekandjal: 

2. Investeerimisnõustaja või 

investeerimistoote müüja esitab 

põhiteabedokumendi jaeinvestoritele ühel 

järgmisel jaeinvestorile reaalselt 

kättesaadaval andmekandjal: 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui põhiteabedokument esitatakse muul 

püsival andmekandjal kui paber või 

veebisaidi kaudu, esitatakse 

jaeinvestoritele nende soovi korral ja tasuta 

paberkoopia.  

3. Kui põhiteabedokument esitatakse muul 

püsival andmekandjal kui paber või 

veebisaidi kaudu, esitatakse 

jaeinvestoritele nende soovi korral ja tasuta 

paberkoopia. Tasuta paberkoopia 

esitatakse ka siis, kui 

investeerimissoovitus antakse või 

vahendusteenus osutatakse isiklikult 

(näost näkku). 

Selgitus 

Vastavalt artikli 12 lõikele 1 tuleks põhiteabedokument esitada aegsasti enne 

investeerimistootega seotud tehingu sõlmimist (vt art 12 lg 1). Kui investeerimissoovitus 

esitatakse isiklikult (näost näkku) või kui investeerimiskorraldus tehakse isiklikult, nt 

pangaleti ääres või vahendaja ruumides, tuleb põhiteabedokument esitada paberil. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeerimistoote koostaja kehtestab 

asjakohased menetlused ja korra, millega 

tagatakse, et jaeinvestorid, kes on esitanud 

põhiteabedokumendiga seotud kaebuse, 

Investeerimistoote koostaja ja 

investeerimistoodete müüja kehtestavad 
asjakohased menetlused ja korra, millega 

tagatakse, et: 
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saavad õigeaegselt ja nõuetekohaselt 

sisulise vastuse. 

 i) jaeinvestoritele on tagatud tõhus viis, 

kuidas investeerimistoote koostaja vastu 

kaebus esitada;  

 ii) jaeinvestorid, kes on esitanud 

põhiteabedokumendiga seotud kaebuse, 

saavad õigeaegselt ja nõuetekohaselt 

sisulise vastuse ning 

 iii) jaeinvestoritele on kättesaadavad 

tõhusad õiguskaitsemenetlused ka 

piiriüleste vaidluste korral, eriti juhul, kui 

investeerimistoote koostaja asub teises 

liikmesriigis või kolmandas riigis. 

 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui jaeinvestor algatab siseriiklikus õiguses 

sätestatud kohtuvälise vaidluste lahendamise 

menetluse investeerimistoote koostaja või 

müüja vastu seoses käesolevaga määrusega ette 

nähtud õiguste või kohustustega, osaleb 

investeerimistoote koostaja või müüja selles 

menetluses, tingimusel et see vastab järgmistele 

nõuetele: 

1. Liikmesriigid tagavad, et kui jaeinvestor 

algatab siseriiklikus õiguses sätestatud 

kohtuvälise vaidluste lahendamise menetluse 

investeerimistoote koostaja või müüja vastu 

seoses põhiteabedokumendi ja asjaomase 

investeerimistootega, osaleb investeerimistoote 

koostaja või müüja selles menetluses 

tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist 

käsitlevas direktiivis [...] kehtestatud eeskirjade 

kohaselt ning tingimusel, et see vastab 

järgmistele nõuetele: 

(a) menetluse tulemusena vastu võetud otsused 

ei ole siduvad; 

(a) menetluse tulemusena võetakse vastu 

otsused, mis võivad olla investeerimistoote 

koostaja ja investeerimistooteid müüva isiku 

jaoks siduvad; 

(b) aegumistähtaeg vaidlusküsimuse 

kohtulikuks menetlemiseks on vaidluse 

kohtuvälise lahendamise menetluse ajaks 

peatatud; 

(b) aegumistähtaeg vaidlusküsimuse 

kohtulikuks menetlemiseks on vaidluse 

kohtuvälise lahendamise menetluse ajaks 

peatatud; 

(c) nõude aegumistähtaeg on menetluse ajaks 

peatatud; 

(c) nõude aegumistähtaeg on menetluse ajaks 

peatatud; 
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(d) menetlus on tasuta või eeldab mõõdukaid 

kulusid, vastavalt siseriiklikele õigusaktidele; 

(d) menetlus on tasuta või kättesaadav 

nominaaltasu eest; 

(e) pooled pääsevad menetlusele ligi ka muude 

kui elektrooniliste vahenditega; 

 

(f) ajutised meetmed on võimalikud 

erandjuhtudel, kui seda nõuab olukorra 

kiireloomulisus. 

 

 1 a (uus). Liikmesriigid tagavad, et kui 

vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustel on 

õigus kehtestada eelnevalt kindlaks määratud 

rahalised piirmäärad, et piirata juurdepääsu 

vaidluste kohtuvälise lahendamise 

menetlustele, siis ei tohi asjaomased 

piirmäärad olla nii kõrged, et need muudaksid 

tarbijate juurdepääsu kaebuste menetlemisele 

vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 

poolt oluliselt raskemaks. 

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile lõikes 1 

osutatud menetlusteks pädevad üksused [kuue 

kuu jooksul pärast käesoleva määruse 

jõustumist – sisestada konkreetne kuupäev]. 

Nad teatavad komisjonile viivitamata kõik 

kõnealuste üksustega seotud edasised muutused. 

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile lõikes 1 

osutatud menetlusteks pädevad üksused [kuue 

kuu jooksul pärast käesoleva määruse 

jõustumist – sisestada konkreetne kuupäev]. 

Nad teatavad komisjonile viivitamata kõik 

kõnealuste üksustega seotud edasised muutused. 

3. Lõikes 1 osutatud menetlusteks pädevad 

üksused teevad üksteisega koostööd käesoleva 

määruse kohaldamisest tulenevate piiriüleste 

vaidluste lahendamisel. 

3. Lõikes 1 osutatud menetlusteks pädevad 

üksused teevad üksteisega koostööd käesoleva 

määruse kohaldamisest tulenevate piiriüleste 

vaidluste lahendamisel. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Teave vaidluste kohtuvälise lahendamise 

kohta 

 15 a. Liikmesriigid tagavad, et 

investeerimistoote koostaja või 

investeerimistoodet müüv isik annab 

jaeinvestorile teavet vaidluste kohtuvälise 

lahendamise üksuste kohta, mille alla nad 

kuuluvad ja mis on pädevad tegelema 

nende ja jaeinvestorite vahel tekkida 
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võivate vaidlustega. Ühtlasi peavad nad 

täpsustama, kas nad on või ei ole 

otsustanud neid üksusi kasutada või on 

kohustatud neid kasutama 

jaeinvestoritega tekkivate vaidluste 

lahendamisel. 

 2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 

selgesõnalisel, arusaadaval ja kergesti 

kättesaadaval viisil kaupleja veebisaidil, 

kui see on olemas, ning vajaduse korral 

kaupleja ja tarbija vaheliste müügi- või 

teenuslepingute suhtes kohaldatavates 

üldtingimustes. 

 3. Liikmesriigid tagavad, et kui 

jaeinvestori ja investeerimistoote koostaja 

või investeerimistoodet nende 

territooriumil müüva isiku vahel tekkinud 

vaidlust ei olnud võimalik jaeinvestorilt 

otse investeerimistoote koostajale või 

investeerimistoodet müüvale isikule 

esitatud kaebusest edasi lahendada, 

annavad viimased jaeinvestorile lõikes 1 

osutatud teavet ning täpsustavad, kas ta 

kasutab vaidluse lahendamiseks 

asjaomaseid vaidluste kohtuvälise 

lahendamise üksusi. See teave tuleb 

esitada paberil või muul püsival 

andmekandjal. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kollektiivne vaidluste kohtuväline 

lahendamine 

 15 b. Liikmesriigid võivad hallata või 

algatada selliseid vaidluste kohtuvälise 

lahendamise menetlusi, kus lahendatakse 

ühiselt investeerimistoote koostaja ja 

investeerimistooteid müüva isiku ning 

mitmete jaeinvestorite vahel tekkinud 

ühesuguseid või sarnaseid vaidlusi. 
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Individuaal- ja kollektiivvaidluste ning 

individuaalse ja kollektiivse õiguskaitse 

jaoks ette nähtud vaidluste kohtuvälise 

lahendamise süsteemid on täiendavad ja 

üksteist mitte välistavad menetlused. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) avalik hoiatus, milles märgitakse ära 

vastutava isiku nimi ja rikkumise olemus; 

(c) avalik hoiatus, milles märgitakse ära 

vastutava juriidilise isiku nimi ja rikkumise 

olemus; 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 19 lõikes 1 osutatud rikkumiste eest 

määratud karistused ja meetmed 

avalikustatakse põhjendamatult viivitamata 

koos teabega käesoleva määruse rikkumise 

liigi ja selle eest vastutatavate isikute 

kohta, välja arvatud juhul, kui selline 

avaldamine ohustaks tõsiselt 

finantsturgude stabiilsust. 

Artikli 19 lõikes 1 osutatud rikkumiste eest 

määratud karistused ja meetmed 

avalikustatakse ilma põhjendamatu 

viivituseta koos teabega käesoleva määruse 

rikkumise liigi ja selle eest vastutatavate 

isikute kohta. 

Kui avaldamine põhjustaks asjaomastele 

isikutele ebaproportsionaalset kahju, 

avaldavad pädevad asutused karistused 

või meetmed anonüümselt. 

 

Selgitus 

Karistuste avalikustamisest tehtavad erandid tuleks välja jätta. Artikli 19 lõikes 1 nimetatud 

rikkumised ei ole sellised, et nende avalikustamine võiks tõsiselt finantsturgude stabiilsust 

ohustada. Kui korda rikkunud emitentide või vahendajate nimesid ei avalikustata, ei 

saavutata ebaseaduslikke tavasid ärahoidvat hoiatavat mõju ja rikkumiste toimepanekust 

lõigataks ka edaspidi kasu.  
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Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 

vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 

käesolevas artiklis sätestatud tingimusi. 

1. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 

vastu tehnilisi standardeid kohaldatakse 

käesolevas artiklis sätestatud tingimusi. 

Selgitus 

Asjakohase paindlikkuse tagamiseks ning selleks, et sektor ja Euroopa järelevalveasutused 

saaksid turu arengusuundadele kiiresti reageerida, peaksid kolm Euroopa järelevalveasutust 

komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volituse asemel pigem üheskoos välja 

töötama ühised regulatiivsed tehnilised standardid. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 8 lõikes 5, artikli 10 lõikes 2 ning 

artikli 12 lõikes 4 osutatud delegeeritud 

õigusaktide vastuvõtmise volitused antakse 

komisjonile [neljaks aastaks] alates 

käesoleva määruse jõustumise kuupäevast. 

Volituste delegeerimist uuendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, välja 

arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab pikendamise suhtes 

vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 

enne iga ajavahemiku lõppemist. 

2. Artikli 8 lõikes 5, artikli 10 lõikes 2 ning 

artikli 12 lõikes 4 osutatud tehniliste 

standardite vastuvõtmise volitused antakse 

komisjonile [neljaks aastaks] alates 

käesoleva määruse jõustumise kuupäevast. 

Volituste delegeerimist uuendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, välja 

arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab pikendamise suhtes 

vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 

enne iga ajavahemiku lõppemist. 

Selgitus 

Asjakohase paindlikkuse tagamiseks ning selleks, et sektor ja Euroopa järelevalveasutused 

saaksid turu arengusuundadele kiiresti reageerida, peaksid kolm Euroopa järelevalveasutust 

komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volituse asemel pigem üheskoos välja 

töötama ühised regulatiivsed tehnilised standardid. 
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Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 

artikli 8 lõikes 5, artikli 10 lõikes 2 ja 

artikli 12 lõikes 4 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 

nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 

ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 

artikli 8 lõikes 5, artikli 10 lõikes 2 ja 

artikli 12 lõikes 4 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 

nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 

ei mõjuta juba jõustunud tehniliste 

standardite kehtivust. 

Selgitus 

Asjakohase paindlikkuse tagamiseks ning selleks, et sektor ja Euroopa järelevalveasutused 

saaksid turu arengusuundadele kiiresti reageerida, peaksid kolm Euroopa järelevalveasutust 

komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volituse asemel pigem üheskoos välja 

töötama ühised regulatiivsed tehnilised standardid. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 

õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 

korraga teatavaks Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

4. Niipea kui komisjon on tehnilised 

standardid vastu võtnud, teeb ta selle 

korraga teatavaks Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

Selgitus 

Asjakohase paindlikkuse tagamiseks ning selleks, et sektor ja Euroopa järelevalveasutused 

saaksid turu arengusuundadele kiiresti reageerida, peaksid kolm Euroopa järelevalveasutust 

komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volituse asemel pigem üheskoos välja 

töötama ühised regulatiivsed tehnilised standardid. 
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Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Artikli 8 lõike 5, artikli 10 lõike 2 ja 

artikli 12 lõike 4 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 

ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti 

teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule esitanud selle suhtes 

vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 

nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 

komisjonile teatanud, et nad ei esita 

vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku 

pikendatakse Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel [kahe kuu] võrra. 

5. Artikli 8 lõike 5, artikli 10 lõike 2 ja 

artikli 12 lõike 4 alusel vastu võetud 

tehniline standard jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

kahe kuu jooksul pärast õigusakti 

teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule esitanud selle suhtes 

vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 

nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 

komisjonile teatanud, et nad ei esita 

vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku 

pikendatakse Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel [kahe kuu] võrra. 

Selgitus 

Asjakohase paindlikkuse tagamiseks ning selleks, et sektor ja Euroopa järelevalveasutused 

saaksid turu arengusuundadele kiiresti reageerida, peaksid kolm Euroopa järelevalveasutust 

komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volituse asemel pigem üheskoos välja 

töötama ühised regulatiivsed tehnilised standardid. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui liikmesriik kohaldab jaeinvestoritele 

pakutavatele muudele kui eurofondidele 

põhiteabedokumendi vormi ja sisu 

käsitlevaid eeskirju, nagu on sätestatud 

direktiivi 2009/65/EÜ artiklites 78 kuni 

81, kehtib esimeses lõigus sätestatud 

erand fondivalitsejate ja äriühinguna 

asutatud fondide ning nende fondide 

osakuid jaeinvestoritele müüvate või 

soovitavate isikute kohta.  
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Selgitus 

Liikmesriikidel peaks olema luba võimaldada üleminekuperioodil ka neid mitte-eurofonde, 

mille kohta riiklikul tasandil kehtivad praegu eurofondide IV direktiivis sõnastatud investorile 

esitatava põhiteabe nõuded. See aitaks edendada kõikidele investeerimistoodetele võrdsete 

võimaluste loomist. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõik 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 

punktis b määratletud fondivalitsejad ja 

äriühinguna asutatud fondid ning 

kõnealuse direktiivi artikli 4 lõike 1 

punktis a määratletud alternatiivsete 

investeerimisfondide osakute müüjad on 

käesoleva määruse kohaste kohustuste 

täitmisest vabastatud kuni [viis aastat 

pärast jõustumist − ELT: palun lisada 

kuupäev], eeldusel et nad esitavad 

kooskõlas direktiivi 2009/65/EÜ artikliga 

78 või asjakohaste siseriiklike 

õigusnormidega siseriikliku õiguse 

kohase investorile esitatava põhiteabe 

dokumendi. 

Selgitus 

Paljud liikmesriigid on laiendanud eurofondidele kehtivaid põhiteabedokumendi standardeid 

teistele riiklikul tasandil reguleeritud avatud jaeinvesteeringute fondidele. Need fondid 

peaksid samuti kasu saama reguleerimisalast tehtavast ajutisest erandist, kuna nende fondide 

investoreid on alles hiljuti uuest dokumendist teavitatud ja alternatiivsete 

investeerimisfondide valitsejatel on tulnud juba kanda põhiteabedokumendi standardite 

rakendamise kulusid niisamuti nagu eurofondide valitsejatelgi. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Neli aastat pärast käesoleva määruse 1. Neli aastat pärast käesoleva määruse 
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jõustumist vaatab komisjon määruse läbi. 

Läbivaatamine hõlmab määruses sätestatud 

eeskirjade praktikas kohaldamise üldist 

ülevaadet, võttes arvesse 

jaeinvesteerimistoodete turu arengut. 

Seoses direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 

lõikes 2 määratletud eurofondidega 

hinnatakse läbivaatamise käigus, kas 

käesoleva määruse artikli 24 kohast 

üleminekukorda tuleb pikendada või kas 

pärast vajalike kohandamiste 

kindlakstegemist saab direktiivi 

2009/65/EÜ sätted investorile esitatava 

põhiteabe kohta asendada käesoleva 

määruse kohase põhiteabedokumendiga või 

pidada neid samaväärseks. Läbivaatamisel 

kaalutakse ka käesoleva määruse 

reguleerimisala võimalikku laiendamist 

muudele finantstoodetele. 

jõustumist vaatab komisjon määruse läbi. 

Läbivaatamine hõlmab määruses sätestatud 

eeskirjade praktikas kohaldamise üldist 

ülevaadet, võttes arvesse 

jaeinvesteerimistoodete turu arengut. 

Seoses direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 

lõikes 2 määratletud eurofondidega 

hinnatakse läbivaatamise käigus, kas 

käesoleva määruse artikli 24 kohast 

üleminekukorda tuleb pikendada või kas 

pärast vajalike kohandamiste 

kindlakstegemist saab direktiivi 

2009/65/EÜ sätted investorile esitatava 

põhiteabe kohta asendada käesoleva 

määruse kohase põhiteabedokumendiga või 

pidada neid samaväärseks. Läbivaatamisel 

kaalutakse ka käesoleva määruse 

reguleerimisala võimalikku laiendamist 

muudele finantstoodetele, sealhulgas 

direktiivi 2003/71/EÜ reguleerimisalasse 

kuuluvatele ning kõikidele muudele 

investeeringutele ja hoiusetoodetele. 

Selgitus 

Käesoleva määruse läbivaatamisklausel peaks hõlmama ka reguleerimisala ülevaatamist teisi 

jaefinantstooteid, sealhulgas nn kombineerimata investeeringuid ja igasuguseid hoiusetooteid 

arvesse võttes. 
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