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Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 1. joulukuuta 2016 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 

paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista 

avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta sen soveltamisen alkamispäivän osalta 

(COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0709), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 

parlamentille (C8-0457/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman komission delegoidusta 

asetuksesta, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2016, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 

paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista 

avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja 

avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta 

sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen 

täyttämisestä (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) sekä erityisesti sen 4 kohdan1, 

– on kuullut Euroopan keskuspankkia, 

– on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0347. 



– ottaa huomioon neuvoston edustajan 23. marraskuuta 2016 päivätyllä kirjeellä antaman 

sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0356/2016), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



P8_TC1-COD(2016)0355 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. joulukuuta 

2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi 

vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 

koskevista avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta 

sen soveltamispäivän osalta 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 

lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2016/2340.) 


