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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)
2019/2088,
annettu 27 päivänä marraskuuta 2019,
kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 artikla
Kohde
Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaistetut avoimuussäännöt, joita
finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien on sovellettava kestä
vyysriskien ottamisessa huomioon ja haitallisten kestävyysvaikutusten
ottamisessa huomioon prosesseissaan sekä rahoitustuotteita koskevien
kestävyyteen liittyvien tietojen antamisessa.

2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) ’finanssimarkkinatoimijalla’:
a) vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen saataville asettavaa vakuu
tusyritystä;
b) salkunhoitoa tarjoavaa sijoituspalveluyritystä;
c) ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavaa laitosta;
d) eläketuotteen kehittäjää;
e) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa;
f) yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen (PEPP) tarjoajaa;
g) vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajaa, joka on re
kisteröity asetuksen (EU) N:o 345/2013 14 artiklan mukaisesti;
h) vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistu
neen rahaston hoitajaa, joka on rekisteröity asetuksen (EU) N:o
346/2013 15 artiklan mukaisesti;
i) yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiötä; tai
j) salkunhoitoa tarjoavaa luottolaitosta;
2) ’vakuutusyrityksellä’ direktiivin 2009/138/EY 18 artiklan mukai
sesti toimiluvan saanutta vakuutusyritystä;
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3) ’vakuutusmuotoisella sijoitustuotteella’:
a) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1286/2014 (1) 4 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä vakuutus
muotoista sijoitustuotetta; tai
b) ammattimaisen sijoittajan saataville asetettua vakuutustuotetta,
johon sisältyy maturiteetti- tai takaisinostoarvo ja jossa markki
noiden vaihtelu vaikuttaa suoraan tai välillisesti koko maturiteet
ti- tai takaisinostoarvoon tai sen osaan;
4) ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla’ direktiivin 2011/61/EU
4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoisen sijoi
tusrahaston hoitajaa;
5) ’sijoituspalveluyrityksellä’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 koh
dan 1 alakohdassa määriteltyä sijoituspalveluyritystä;
6) ’salkunhoidolla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 8 ala
kohdassa määriteltyä salkunhoitoa;
7) ’ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavalla laitoksella’ tai ’lisäeläkelaitok
sella’ direktiivin (EU) 2016/2341 9 artiklan mukaisesti hyväksyttyä
tai rekisteröityä ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavaa laitosta, lukuun
ottamatta laitosta, jonka osalta jäsenvaltio on päättänyt soveltaa
kyseisen direktiivin 5 artiklaa tai laitosta, joka hallinnoi eläkejärjes
telmiä, joilla on yhteensä alle 15 jäsentä;
8) ’eläketuotteella’:
a) asetuksen (EU) N:o 1286/2014 2 artiklan 2 kohdan e alakoh
dassa tarkoitettua eläketuotetta; tai
b) asetuksen (EU) N:o 1286/2014 2 artiklan 2 kohdan g alakoh
dassa tarkoitettua yksilöllistä eläketuotetta;
9) 'yleiseurooppalaisella yksilöllisellä eläketuotteella' tai 'PEPP-tuot
teella' asetuksen (EU) 2019/1238 2 artiklan 2 alakohdassa tarkoi
tettua tuotetta;
10) ’yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöllä’:
a) direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mää
riteltyä rahastoyhtiötä; tai
b) sijoitusyhtiötä, jolle on myönnetty toimilupa direktiivin
2009/65/EY mukaisesti ja joka ei ole nimennyt hoitajakseen
mainitun direktiivin nojalla toimiluvan saanutta rahastoyhtiötä;
11) ’rahoitusneuvojalla’:
a) vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa
tarjoavaa vakuutusedustajaa;
b) vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa
tarjoavaa vakuutusyritystä;
c) sijoitusneuvontaa tarjoavaa luottolaitosta;
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu
26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja
ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintieto
asiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).
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d) sijoitusneuvontaa tarjoavaa sijoituspalveluyritystä;
e) direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan 4 kohdan b alakohdan i ala
kohdan mukaista sijoitusneuvontaa tarjoavaa vaihtoehtoisen si
joitusrahaston hoitajaa; tai
f) direktiivin 2009/65/EY 6 artiklan 3 kohdan b alakohdan i ala
kohdan mukaista sijoitusneuvontaa tarjoavaa yhteissijoitusyrityk
sen rahastoyhtiötä;
12) ’rahoitustuotteella’:
a) tämän artiklan 6 alakohdan mukaisesti hoidettua salkkua;
b) vaihtoehtoista sijoitusrahastoa;
c) vakuutusmuotoista sijoitustuotetta;
d) eläketuotetta;
e) eläkejärjestelmää;
f) yhteissijoitusyritystä; tai
g) PEPP-tuotetta;
13) ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan
1 kohdan a alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa;
14) 'eläkejärjestelmällä’ direktiivin (EU) 2016/2341 6 artiklan 2 alakoh
dassa määriteltyä eläkejärjestelmää;
15) ’siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimin
taa harjoittavalla yrityksellä’ tai ’yhteissijoitusyrityksellä’ direktiivin
2009/65/EY 5 artiklan mukaisen luvan saanutta yritystä;
16) ’sijoitusneuvonnalla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 4
alakohdassa määriteltyä sijoitusneuvontaa;
17) ’kestävällä sijoituksella’ taloudelliseen toimintaan kohdistuvaa sijoi
tusta, joka edistää ympäristötavoitetta kuten tavoitetta, jota mitataan
esimerkiksi keskeisimmillä resurssitehokkuuden indikaattoreilla,
jotka koskevat energian, uusiutuvan energian, raaka-aineiden sekä
veden ja maan käyttöä, jätteen syntymistä ja kasvihuonekaasupääs
töjä tai luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvaa vaikutusta ja kier
totaloutta, tai taloudelliseen toimintaan kohdistuvaa sijoitusta, joka
edistää yhteiskunnallista tavoitetta, ja etenkin sijoitusta, joka edistää
eriarvoisuuden torjuntaa tai joka edistää sosiaalista yhteenkuu
luvuutta, yhteiskuntaan integroitumista ja työmarkkinasuhteita, tai
sijoitusta inhimilliseen pääomaan tai taloudellisesti tai sosiaalisesti
heikommassa asemassa oleviin yhteisöihin, edellyttäen, että tällaiset
sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään edellä mai
nituista tavoitteista ja että sijoitusten kohdeyhtiöt noudattavat hyviä
hallintotapoja, etenkin toimivien hallintorakenteiden, työntekijöihin
nähden ylläpidettyjen suhteiden, henkilöstön palkitsemisen ja vero
säännösten noudattamisen osalta;
18) ’ammattimaisella sijoittajalla’ asiakasta, joka täyttää direktiivin
2014/65/EU liitteessä II vahvistetut perusteet;
19) ’vähittäissijoittajalla’ sijoittajaa, joka ei ole ammattimainen sijoitta
ja;
20) ’vakuutusedustajalla’ direktiivin (EU) 2016/97 2 artiklan 1 kohdan
3 alakohdassa määriteltyä vakuutusedustajaa;
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21) ’vakuutusneuvonnalla’ direktiivin (EU) 2016/97 2 artiklan 1 kohdan
15 alakohdassa määriteltyä neuvontaa;
22) ’kestävyysriskillä’ ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liit
tyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla
sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennai
nen vaikutus;
23) ’eurooppalaisella pitkäaikaissijoitusrahastolla’ rahastoa, jolle on
myönnetty toimilupa asetuksen (EU) 2015/760 6 artiklan mukaises
ti;
24) ’kestävyystekijöillä’ ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin
liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption
ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.
▼M1
2 a artikla
Ei merkittävää haittaa -periaate
1.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksilla (EU) N:o
1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 perustetut
Euroopan valvontaviranomaiset, jäljempänä yhdessä ”Euroopan valvon
taviranomaiset”, laativat yhteiskomiteassa teknisten sääntelystandardien
luonnokset, joissa täsmennetään tämän asetuksen 2 artiklan 17 alakoh
dan ”ei merkittävää haittaa” -periaatteeseen liittyvien tietojen sisältöä ja
esitystapaa koskevat yksityiskohdat tämän asetuksen 4 artiklan 6 ja 7
kohdassa tarkoitettuihin haitallisiin vaikutuksiin liittyvien kestävyysin
dikaattoreiden sisällön, menetelmien ja esitystavan mukaisesti.
2.
Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat 1 kohdassa tarkoitetut
teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päi
vänä joulukuuta 2020.
3.
Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetus
ten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010
10–14 artiklan mukaisesti.
▼B
3 artikla
Kestävyysriskeihin liittyvien toimintaperiaatteiden avoimuus
1.
Finanssimarkkinatoimijoiden on julkaistava verkkosivustoillaan
tiedot toimintaperiaatteistaan, joita sovelletaan kestävyysriskien huomi
oon ottamiseen niiden sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa.
2.
Rahoitusneuvojien on julkaistava verkkosivustoillaan tiedot toi
mintaperiaatteistaan, joita sovelletaan kestävyysriskien huomioon otta
miseen niiden sijoitusneuvonnassa tai vakuutusneuvonnassa.

4 artikla
Haitallisten kestävyysvaikutusten avoimuus yhteisön tasolla
1.
Finanssimarkkinatoimijoiden on julkaistava ja ylläpidettävä verk
kosivustoillaan:
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a) kun ne ottavat huomioon sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset
vaikutukset kestävyystekijöihin, ilmoitus asianmukaisen huolellisuu
den toimintaperiaatteista näiden vaikutusten osalta, ottaen asian
mukaisesti huomioon kokonsa, toimintansa luonteen ja laajuuden ja
niiden saataville asettamien rahoitustuotteiden lajit; tai
b) kun ne eivät ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia
kestävyystekijöihin, selkeät syyt siihen, miksi ne eivät tee näin, mu
kaan lukien tarvittaessa tiedot siitä, aikovatko ne ottaa huomioon
tällaiset haitalliset vaikutukset ja jos aikovat, milloin.
2.
Finanssimarkkinatoimijoiden on sisällytettävä 1 kohdan a alakoh
dan mukaisesti annettaviin tietoihin vähintään seuraavat seikat:
a) tiedot pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten ja -indikaatto
rien tunnistamisesta ja priorisointia koskevista toimintaperiaatteis
taan;
b) kuvaus pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista sekä niihin
liittyvistä toteutetuista tai tarvittaessa suunnitelluista toimista;
c) lyhyet yhteenvedot direktiivin 2007/36/EY 3 g artiklan mukaisista
vaikuttamispolitiikoista, jos kyseistä artiklaa sovelletaan;
d) viittaus vastuulliseen liiketoimintaan liittyvien käytännesääntöjen ja
asianmukaista huolellisuutta ja raportointia koskevien kansainväli
sesti tunnustettujen standardien noudattamiseen ja tarvittaessa Parii
sin sopimuksen tavoitteisiin mukautumisen asteeseen.
3.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, finanssimarkkinatoimi
joiden, joilla ylittyy tilinpäätöspäivinä raja-arvo, jonka mukaan niiden
työntekijämäärä tilivuoden aikana on keskimäärin 500, on 30 päivästä
kesäkuuta 2021 alkaen julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan
ilmoitus asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteistaan niihin
pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin nähden, joita sijoituspäätöksillä
on kestävyystekijöihin. Kyseiseen ilmoitukseen on sisällyttävä vähintään
2 kohdassa tarkoitetut tiedot.
4.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, finans
simarkkinatoimijoiden, jotka ovat emoyrityksiä direktiivin 2013/34/EU
3 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa suuressa konsernissa, jolla konsernin
lukujen perusteella ylittyy sen tilinpäätöspäivänä raja-arvo, jonka mu
kaan sen työntekijämäärä tilivuoden aikana on keskimäärin 500, on 30
päivästä kesäkuuta 2021 alkaen julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivus
toillaan ilmoitus asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteistaan
niihin pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin nähden, joita sijoituspäätök
sillä on kestävyystekijöihin. Kyseiseen ilmoitukseen on sisällyttävä vä
hintään 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.
5.
Rahoitusneuvojien on julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoil
laan:
a) tiedot siitä, ottavatko ne huomioon sijoitusneuvonnassaan tai vakuu
tusneuvonnassaan pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyysteki
jöihin, ottaen asianmukaisesti huomioon kokonsa, toimintansa luon
teen ja laajuuden ja niiden rahoitustuotteiden lajit, joista ne antavat
neuvontaa; tai
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b) tiedot siitä, miksi ne eivät ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia
vaikutuksia kestävyystekijöihin sijoitusneuvonnassaan tai vakuutus
neuvonnassaan ja tarvittaessa tiedot siitä, aikovatko ne ottaa huomi
oon tällaiset haitalliset vaikutukset ja jos aikovat, milloin.
6.
Euroopan valvontaviranomaiset laativat viimeistään 30 päivänä
joulukuuta 2020 yhteiskomitean välityksellä asetusten (EU) N:o
1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan
mukaisesti teknisten sääntelystandardien luonnokset tämän artiklan 1–5
kohdassa tarkoitettujen tietojen sisällöstä, menetelmistä ja esitystavasta
ilmastoon liittyviä haitallisia vaikutuksia ja muuhun ympäristöön liitty
viä haitallisia vaikutuksia koskevien kestävyysindikaattoreiden osalta.
Euroopan valvontaviranomaiset pyytävät tarvittaessa apua Euroopan
ympäristökeskukselta ja Euroopan komission yhteiseltä tutkimuskeskuk
selta.
Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensim
mäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten
(EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010
10–14 artiklan mukaisesti.
7.
Euroopan valvontaviranomaiset laativat viimeistään 30 päivänä
joulukuuta 2021 yhteiskomitean välityksellä asetusten (EU) N:o
1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan
mukaisesti teknisten sääntelystandardien luonnokset tämän artiklan 1–5
kohdassa tarkoitettujen tietojen sisällöstä, menetelmistä ja esitystavasta
yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvien asioiden, ihmisoikeuksien kun
nioittamisen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvien asioiden
alan haitallisia vaikutuksia koskevien kestävyysindikaattoreiden osalta.
Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensim
mäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten
(EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010
10–14 artiklan mukaisesti.

5 artikla
Palkitsemispolitiikkojen
avoimuus
huomioonottamisen osalta

kestävyysriskien

1.
Finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien on sisällytettävä
palkitsemispolitiikkoihinsa tiedot siitä, miten nämä politiikat ovat joh
donmukaisia kestävyysriskien huomioon ottamisen kanssa, ja julkaistava
nämä tiedot verkkosivustoillaan.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on sisällytettävä palkitsemis
politiikkoihin, jotka finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien on
vahvistettava ja joita niiden on ylläpidettävä alakohtaisen lainsäädännön,
erityisesti direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 ja (EU) 2016/2341 mukaisesti.

6 artikla
Kestävyysriskien huomioon ottamisen avoimuus
1.
Finanssimarkkinatoimijoiden on sisällytettävä ennen sopimuksen
tekemistä annettaviin tietoihin kuvaukset seuraavista:

02019R2088 — FI — 12.07.2020 — 001.001 — 8
▼B
a) tapa, jolla kestävyysriskit on otettu huomioon niiden sijoituspäätök
sissä; ja
b) niiden vaikutusten arvioinnin tulokset, joita kestävyysriskit todennä
köisesti aiheuttavat niiden saataville asettamien rahoitustuotteiden
tuottoon.
Jos finanssimarkkinatoimijat eivät katso kestävyysriskien olevan merki
tyksellisiä, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin kuvauksiin on si
sällytettävä selkeä ja tiivis selvitys syistä siihen.
2.
Rahoitusneuvojien on sisällytettävä ennen sopimuksen tekemistä
annettaviin tietoihin kuvaukset seuraavista:
a) tapa, jolla kestävyysriskit on otettu huomioon niiden sijoitusneuvon
nassa tai vakuutusneuvonnassa; ja
b) niiden vaikutusten arvioinnin tulos, joita kestävyysriskit todennäköi
sesti aiheuttavat niiden rahoitustuotteiden tuottoon, joista ne antavat
neuvontaa.
Jos rahoitusneuvojat eivät katso kestävyysriskien olevan merkitykselli
siä, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin kuvauksiin on sisällytet
tävä selkeä ja tiivis selvitys syistä siihen.
3.
Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava
seuraavalla tavalla:
a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien osalta direktiivin
2011/61/EU 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sijoittajille annet
tavien tietojen puitteissa;
b) vakuutusyritysten osalta direktiivin 2009/138/EY 185 artiklan 2 koh
dassa tarkoitettujen annettavien tietojen puitteissa tai tarpeen mukaan
direktiivin (EU) 2016/97 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
c) ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten osalta direktiivin (EU)
2016/2341 41 artiklassa tarkoitettujen annettavien tietojen puitteissa;
d) vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien osalta asetuk
sen (EU) N:o 345/2013 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen annet
tavien tietojen puitteissa;
e) vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunei
den rahastojen hoitajien osalta asetuksen (EU) N:o 346/2013 14 ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitettujen annettavien tietojen puitteissa;
f) eläketuotteiden kehittäjien osalta kirjallisesti hyvissä ajoin ennen
kuin eläketuotetta koskeva sopimus sitoo vähittäissijoittajaa;
g) yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöiden osalta direktiivin 2009/65/EY
69 artiklassa tarkoitetussa esitteessä;
h) salkunhoitoa tai sijoitusneuvontaa tarjoavien sijoituspalveluyritysten
osalta direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti;
i) salkunhoitoa tai sijoitusneuvontaa tarjoavien luottolaitosten osalta
direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti;
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j) vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tar
joavien vakuutusedustajien ja vakuutusyritysten osalta sekä markki
noiden vaihtelulle alttiita eläketuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa
tarjoavien vakuutusedustajien osalta direktiivin (EU) 2016/97 29 ar
tiklan 1 kohdan mukaisesti;
k) eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja hoitavien vaihtoehtoisten
sijoitusrahastojen hoitajien osalta asetuksen (EU) 2015/760 23 artik
lassa tarkoitetussa tarjousesitteessä;
l) PEPP-tarjoajien osalta asetuksen (EU) 2019/1238 26 artiklassa tar
koitetussa PEPP-avaintietoasiakirjassa.

7 artikla
Haitallisten

kestävyysvaikutusten avoimuus
tasolla

rahoitustuotteiden

1.
Kun finanssimarkkinatoimija soveltaa 4 artiklan 1 kohdan a ala
kohtaa tai 4 artiklan 3 tai 4 kohtaa, 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin
annettaviin tietoihin on viimeistään 30 päivänä joulukuuta 2022 sisälly
tettävä kunkin rahoitustuotteen osalta seuraavat seikat:
a) selkeä ja perusteltu selvitys siitä, otetaanko rahoitustuotteessa huo
mioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin, ja jos
otetaan, miten;
b) ilmoitus siitä, että tiedot pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kes
tävyystekijöihin ovat saatavilla 11 artiklan 2 kohdan nojalla annet
tavissa tiedoissa.
Jos 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin sisältyy määrällisiä
arvioita pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin, ky
seisissä tiedoissa voidaan tukeutua 4 artiklan 6 ja 7 kohdan nojalla
hyväksyttyjen teknisten sääntelystandardien määräyksiin.
2.
Jos finanssimarkkinatoimija soveltaa 4 artiklan 1 kohdan b ala
kohtaa, 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin annettaviin tietoihin on
sisällytettävä kunkin rahoitustuotteen osalta ilmoitus siitä, että finans
simarkkinatoimija ei ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuk
sia kestävyystekijöihin, ja syyt siihen.

8 artikla
Ympäristöön
tai
yhteiskuntaan
liittyvien
ominaisuuksien
edistämisen avoimuus ennen sopimuksen tekemistä annettavissa
tiedoissa
1.
Jos rahoitustuote edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäris
töön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai näiden ominaisuuksien
yhdistelmiä, ja edellyttäen, että sijoitusten kohteena olevat yritykset
noudattavat hyviä hallintotapoja, 6 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti
annettaviin tietoihin on sisällytettävä seuraavat:
a) tiedot siitä, miten kyseiset ominaisuudet toteutuvat;
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b) jos vertailuarvoksi on nimetty tietty indeksi, tiedot siitä, vastaako
tämä indeksi kyseisiä ominaisuuksia, ja jos vastaa, millä tavoin.
2.
Finanssimarkkinatoimijoiden on sisällytettävä 6 artiklan 1 ja 3
kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin maininta siitä, mistä tämän ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitetun indeksin laskemiseen käytettävät menetel
mät ovat saatavilla.
▼M1
2a.
Jos finanssimarkkinatoimijat asettavat saataville Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/852 (1) 6 artiklassa tarkoitetun
rahoitustuotteen, niiden on sisällytettävä tämän asetuksen 6 artiklan 1 ja
3 kohdan nojalla annettaviin tietoihin asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan
nojalla vaadittavat tiedot.
3.
Euroopan valvontaviranomaiset laativat yhteiskomitean välityk
sellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään tä
män artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla annettavien tietojen sisältöä ja esi
tystapaa koskevat yksityiskohdat.
▼B
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja teknisten sääntelystandardien
luonnoksia laatiessaan Euroopan valvontaviranomaiset ottavat huomioon
eri rahoitustuotteiden lajit, niiden ominaisuudet ja niiden väliset erot
sekä tavoitteen, jonka mukaan annettavien tietojen on oltava täsmällisiä,
tasapuolisia ja selkeitä, ne eivät saa olla harhaanjohtavia ja niiden on
oltava yksinkertaisia ja tiiviissä muodossa.
Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitettujen teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle vii
meistään 30 päivänä joulukuuta 2020.
Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensim
mäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten
(EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010
10–14 artiklan mukaisesti.
▼M1
4.
Euroopan valvontaviranomaiset laativat yhteiskomiteassa teknisten
sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään tämän artiklan 2 a
kohdassa tarkoitettujen tietojen sisältöä ja esitystapaa koskevat yksityis
kohdat.
Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja teknisten sään
telystandardien luonnoksia laatiessaan Euroopan valvontaviranomaiset
ottavat huomioon eri rahoitustuotteiden lajit, niiden ominaisuudet ja nii
den väliset erot sekä tavoitteen, jonka mukaan annettavien tietojen on
oltava täsmällisiä, tasapuolisia ja selkeitä, ne eivät saa olla harhaanjoh
tavia ja niiden on oltava yksinkertaisia ja tiiviissä muodossa, ja tarvit
taessa kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi laativat luonnokset tämän ar
tiklan 3 kohdassa tarkoitettujen teknisten sääntelystandardien muutok
siksi. Teknisten sääntelystandardien luonnoksissa on otettava huomioon
asetuksen (EU) 2020/852 27 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa
vahvistetut soveltamispäivät kyseisen asetuksen 9 artiklassa vahvistettu
jen ympäristötavoitteiden osalta.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852, annettu 18 päivänä
kesäkuuta 2020, kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen
(EU) 2019/2088 muuttamisesta (EUVL L 198, 22.6.2020, s. 13).
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Euroopan valvontaviranomaisten on toimitettava ensimmäisessä alakoh
dassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle
a) viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2021 asetuksen (EU) 2020/852
9 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettujen ympäristötavoitteiden
osalta; ja
b) viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2022 asetuksen (EU) 2020/852
9 artiklan c–f alakohdassa tarkoitettujen ympäristötavoitteiden osalta.
Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän
kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandar
dit asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o
1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
▼B
9 artikla
Kestävien

sijoitusten

avoimuus ennen sopimuksen
annettavissa tiedoissa

tekemistä

1.
Jos rahoitustuotteen tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen
ja vertailuarvoksi on nimetty tietty indeksi, 6 artiklan 1 ja 3 kohdan
mukaisesti annettaviin tietoihin on sisällytettävä seuraavat:
a) tieto siitä, miten nimetty indeksi vastaa kyseistä tavoitetta;
b) selvitys siitä, miksi ja miten kyseistä tavoitetta vastaava nimetty
indeksi poikkeaa yleisestä markkinaindeksistä.
2.
Jos rahoitustuotteen tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen
eikä vertailuarvoksi ole nimetty indeksiä, 6 artiklan 1 ja 3 kohdan
mukaisesti annettaviin tietoihin on sisällytettävä selitys siitä, miten ky
seinen tavoite saavutetaan.
3.
Jos rahoitustuotteen tavoitteena on vähentää hiilipäästöjä, 6 artiklan
1 ja 3 kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin on sisällytettävä yksityis
kohtainen selvitys siitä, mikä on tavoitteena oleva alhaisten hiilipäästö
jen taso Pariisin sopimuksen ilmaston lämpenemistä koskevien pitkän
aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, jos käytettä
vissä ei ole EU:n ilmastosiirtymää koskevaa vertailuarvoa tai EU:n
Pariisin sopimuksen mukaista vertailuarvoa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 (1) mukaisesti, 6 artiklassa tarkoi
tettuihin tietoihin on sisällytettävä yksityiskohtainen selvitys siitä, miten
hiilipäästöjen vähentämistä koskevan tavoitteen saavuttaminen aiotaan
jatkuvasti varmistaa Pariisin sopimuksen ilmaston lämpenemistä koske
vien pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1011, annettu 8 päivänä
kesäkuuta 2016, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai
sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja
direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014
muuttamisesta (EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1).
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4.
Finanssimarkkinatoimijoiden on sisällytettävä 6 artiklan 1 ja 3
kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin maininta siitä, mistä tämän ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitettujen indeksien ja tämän artiklan 3 kohdan
toisessa alakohdassa tarkoitettujen vertailuarvojen laskemiseen käytettä
vät menetelmät ovat saatavilla.
▼M1
4 a.
Finanssimarkkinatoimijoiden on sisällytettävä tämän asetuksen
6 artiklan 1 ja 3 kohdan nojalla annettaviin tietoihin asetuksen (EU)
2020/852 5 artiklan nojalla vaadittavat tiedot.
5.
Euroopan valvontaviranomaiset laativat yhteiskomitean välityk
sellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään tä
män artiklan 1–4 kohdan nojalla annettavien tietojen sisältöä ja esitys
tapaa koskevat yksityiskohdat.
▼B
Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja teknisten sään
telystandardien luonnoksia laatiessaan Euroopan valvontaviranomaiset
ottavat huomioon eri rahoitustuotteiden lajit, niiden 1, 2 ja 3 kohdassa
tarkoitetut tavoitteet ja niiden väliset erot sekä tavoitteen, jonka mukaan
annettavien tietojen on oltava täsmällisiä, tasapuolisia ja selkeitä, ne
eivät saa olla harhaanjohtavia ja niiden on oltava yksinkertaisia ja tii
viissä muodossa.
Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitettujen teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle vii
meistään 30 päivänä joulukuuta 2020.
Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensim
mäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten
(EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010
10–14 artiklan mukaisesti.
▼M1
6.
Euroopan valvontaviranomaiset laativat yhteiskomiteassa teknisten
sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään tämän artiklan 4 a
kohdassa tarkoitettujen tietojen sisältöä ja esitystapaa koskevat yksityis
kohdat.
Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja teknisten sään
telystandardien luonnoksia laatiessaan Euroopan valvontaviranomaiset
ottavat huomioon eri rahoitustuotteiden lajit, niiden tämän artiklan 4 a
kohdassa tarkoitetut tavoitteet ja niiden väliset erot sekä tavoitteen,
jonka mukaan annettavien tietojen on oltava täsmällisiä, tasapuolisia ja
selkeitä, ne eivät saa olla harhaanjohtavia ja niiden on oltava yksinker
taisia ja tiiviissä muodossa, ja tarvittaessa kyseisen tavoitteen saavutta
miseksi laativat luonnoksia tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen
teknisten sääntelystandardien muuttamiseksi. Teknisten sääntelystandar
dien luonnoksissa on otettava huomioon asetuksen (EU) 2020/852 27 ar
tiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt soveltamispäivät kyseisen
asetuksen 9 artiklassa vahvistettujen ympäristötavoitteiden osalta.
Euroopan valvontaviranomaisten on toimitettava ensimmäisessä alakoh
dassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle
a) viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2021 asetuksen (EU) 2020/852
9 artiklan a ja b kohdassa tarkoitettujen ympäristötavoitteiden osalta;
ja
b) viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2022 asetuksen (EU) 2020/852
9 artiklan c–f kohdassa tarkoitettujen ympäristötavoitteiden osalta.
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Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensim
mäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten
(EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010
10–14 artiklan mukaisesti.
▼B
10 artikla
Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sekä
kestävien sijoitusten edistämisen avoimuus verkkosivustoilla
1.
Finanssimarkkinatoimijoiden on julkaistava ja ylläpidettävä verk
kosivustoillaan kunkin 8 artiklan 1 kohdassa ja 9 artiklan 1, 2 ja 3
kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen osalta seuraavat tiedot:
a) ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien tai kestävän
sijoitustavoitteen kuvaus;
b) tiedot menetelmistä, joita käytetään ympäristöön tai yhteiskuntaan
liittyvien ominaisuuksien tai rahoitustuotteelle valittujen kestävien
sijoitusten vaikutuksen arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamises
sa, mukaan lukien tietolähteet, perustana olevien omaisuuserien tar
kastusvaatimukset ja merkitykselliset kestävyysindikaattorit, joita
käytetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien
tai rahoitustuotteen kokonaisvaltaisen kestävyysvaikutuksen mittaa
miseen;
c) 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut tiedot;
d) 11 artiklassa tarkoitetut tiedot.
Ensimmäisen alakohdan mukaisesti annettavien tietojen on oltava sel
keitä, lyhyesti esitettyjä ja sijoittajien ymmärrettävissä. Ne on julkaistava
täsmällisellä, tasapuolisella ja selkeällä tavalla, ne eivät saa olla harhaan
johtavia ja niiden on oltava yksinkertaisia ja tiiviissä muodossa, ja ne on
julkaistava verkkosivustolla näkyvästi ja siten, että ne ovat helposti saa
tavilla.
2.
Euroopan valvontaviranomaiset laativat yhteiskomitean välityk
sellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään 1
kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tietojen
sisältö sekä kyseisen kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut esitystapaa
koskevat vaatimukset.
Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja teknisten sään
telystandardien luonnoksia laatiessaan Euroopan valvontaviranomaiset
ottavat huomioon eri rahoitustuotteiden lajit, niiden 1 kohdassa tarkoi
tetut ominaisuudet ja tavoitteet sekä niiden väliset erot. Euroopan val
vontaviranomaiset saattavat tekniset sääntelystandardit ajan tasalle sään
telyyn liittyvän ja teknologisen kehityksen pohjalta.
Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeis
tään 30 päivänä joulukuuta 2020.
Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensim
mäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten
(EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010
10–14 artiklan mukaisesti.
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11 artikla
Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja
kestävien sijoitusten edistämisen avoimuus määräaikaiskatsauksissa
1.
Jos finanssimarkkinatoimijat asettavat saataville 8 artiklan 1 koh
dassa taikka 9 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen,
niiden on sisällytettävä määräaikaiskatsauksiin kuvaus seuraavista:
a) 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen osalta ympäristöön
tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen laajuus;
b) 9 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen osalta
i) rahoitustuotteen kestävä kokonaisvaikutus ilmaistuna asiaankuu
luvilla kestävyysindikaattoreilla; tai
ii) jos vertailuarvoksi on nimetty tietty indeksi, rahoitustuotteen ko
konaisvaltainen kestävyyteen liittyvä vaikutus verrattuna kyseisen
nimetyn indeksin vaikutuksiin sekä verrattuna yleisen markki
naindeksin vaikutuksiin ottaen huomioon kestävyysindikaattorit;
▼M1
c) asetuksen (EU) 2020/852 5 artiklan soveltamisalaan kuuluvan rahoi
tustuotteen osalta kyseisen artiklan nojalla vaadittavat tiedot;
d) asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan soveltamisalaan kuuluvan rahoi
tustuotteen osalta kyseisen artiklan nojalla vaadittavat tiedot.
▼B
2.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava seuraa
valla tavalla:
a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien osalta direktiivin 2011/
61/EU 22 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa;
b) vakuutusyritysten osalta vuosittain kirjallisesti direktiivin 2009/
138/EY 185 artiklan 6 kohdan mukaisesti;
c) ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten osalta direktiivin (EU)
2016/2341 29 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa;
d) vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien osalta asetuk
sen (EU) N:o345/2013 12 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomukses
sa;
e) vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunei
den rahastojen hoitajien osalta asetuksen (EU) N:o 346/2013 13 ar
tiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa;
f) eläketuotteiden kehittäjien osalta kirjallisesti vuosikertomuksessa tai
kansallisen lainsäädännön mukaisessa kertomuksessa;
g) yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöiden osalta direktiivin 2009/65/EY
69 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa;
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h) salkunhoitoa tarjoavien sijoituspalveluyritysten osalta direktiivin
2014/65/EU 25 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuissa määräaikaiskatsa
uksissa;
i) salkunhoitoa tarjoavien luottolaitosten osalta direktiivin 2014/65/EU
25 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuissa määräaikaiskatsauksissa;
j) yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoajien osalta ase
tuksen (EU) 2019/1238 36 artiklassa tarkoitetussa PEPP-etuusottees
sa.
3.
Tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi finanssimarkkinatoimijat
voivat soveltuvin osin käyttää direktiivin 2013/34/EU 19 artiklan mu
kaisissa toimintakertomuksissa annettavia tietoja tai kyseisen direktiivin
19 a artiklan mukaisissa muita kuin taloudellisia tietoja koskevissa sel
vityksissä annettavia tietoja.
▼M1
4.
Euroopan valvontaviranomaiset laativat yhteiskomiteassa teknisten
sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään 1 kohdan a ja b
alakohdassa tarkoitettujen tietojen sisältöä ja esitystapaa koskevat yksi
tyiskohdat.
▼B
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen sääntelystandardien luonnok
sia laatiessaan Euroopan valvontaviranomaiset ottavat huomioon eri
tyyppiset rahoitustuotteet, niiden ominaisuudet ja tavoitteet sekä niiden
väliset erot. Euroopan valvontaviranomaiset saattavat tekniset sääntelys
tandardit ajan tasalle sääntelyyn liittyvän ja teknologisen kehityksen
pohjalta.
Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeis
tään 30 päivänä joulukuuta 2020.
Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensim
mäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten
(EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010
10–14 artiklan mukaisesti.
▼M1
5.
Euroopan valvontaviranomaiset laativat yhteiskomiteassa teknisten
sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään 1 kohdan c ja d
alakohdassa tarkoitettujen tietojen sisältöä ja esitystapaa koskevat yksi
tyiskohdat.
Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen sääntelystan
dardien luonnoksia laatiessaan Euroopan valvontaviranomaiset ottavat
huomioon erityyppiset rahoitustuotteet, niiden ominaisuudet ja tavoitteet
sekä niiden väliset erot ja tarvittaessa laativat luonnoksia tämän artiklan
4 kohdassa tarkoitettujen teknisten sääntelystandardien muuttamiseksi.
Teknisten sääntelystandardien luonnoksissa on otettava huomioon ase
tuksen (EU) 2020/852 27 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt
soveltamispäivät kyseisen asetuksen 9 artiklassa vahvistettujen ympäris
tötavoitteiden osalta. Euroopan valvontaviranomaiset saattavat tekniset
sääntelystandardit ajan tasalle sääntelyyn liittyvän ja teknologisen kehi
tyksen pohjalta.
Euroopan valvontaviranomaisten on toimitettava ensimmäisessä alakoh
dassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle
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a) viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2021 asetuksen (EU) 2020/852
9 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettujen ympäristötavoitteiden
osalta; ja
b) viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2022 asetuksen (EU) 2020/852
9 artiklan c–f alakohdassa tarkoitettujen ympäristötavoitteiden osalta.
Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän
kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandar
dit asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o
1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
▼B
12 artikla
Annettujen tietojen tarkistaminen
1.
Finanssimarkkinatoimijoiden on varmistettava, että 3, 5 tai 10 ar
tiklan mukaisesti julkaistavat tiedot pidetään ajan tasalla. Jos finans
simarkkinatoimija muuttaa tällaisia tietoja, tällaisesta muutoksesta on
julkaistava selkeä selvitys samalla verkkosivustolla.
2.
Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin rahoitusneuvo
jiin 3 ja 5 artiklan mukaisesti julkaistavien tietojen osalta.

13 artikla
Markkinointiviestintä
1.
Rajoittamatta tiukemman alakohtaisen lainsäädännön soveltamista,
etenkään direktiivien 2009/65/EY, 2014/65/EU ja (EU) 2016/97 ja ase
tuksen (EU) N:o 1286/2014 soveltamista, finanssimarkkinatoimijoiden
ja rahoitusneuvojien on varmistettava, ettei niiden markkinointiviestintä
ole ristiriidassa tämän asetuksen nojalla annettavien tietojen kanssa.
2.
Euroopan valvontaviranomaiset voivat laatia yhteiskomitean väli
tyksellä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, joissa täsmen
netään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kes
tävien sijoitusten edistämistä koskevien tietojen vakioesitystapa.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoi
tetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetusten (EU) N:o 1093/2010,
(EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

14 artikla
Toimivaltaiset viranomaiset
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että alakohtaisen lainsäädännön,
erityisesti tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun alakohtai
sen lainsäädännön mukaisesti ja direktiivin 2013/36/EU mukaisesti ni
metyt toimivaltaiset viranomaiset seuraavat finanssimarkkinatoimijoiden
ja rahoitusneuvojien tämän asetuksen vaatimusten noudattamista. Toimi
valtaisilla viranomaisilla on oltava kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet,
jotka ovat tarpeen niille tämän asetuksen nojalla kuuluvien tehtävien
hoitamiseksi.
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2.
Sovellettaessa tätä asetusta toimivaltaisten viranomaisten on teh
tävä yhteistyötä toistensa kanssa ja toimitettava toisilleen ilman aihee
tonta viivytystä tiedot, jotka ovat merkityksellisiä niille tämän asetuksen
nojalla kuuluvien tehtävien hoitamiseksi.

15 artikla
Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten ja vakuutusedustajien
avoimuus
1.
Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten on julkaistava tämän
asetuksen 3–7 artiklassa ja 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakoh
dassa tarkoitetut tiedot ja pidettävä niitä yllä direktiivin (EU) 2016/2341
36 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti.
2.
Vakuutusedustajien on annettava tämän asetuksen 3 artiklassa, 4 ar
tiklan 5 kohdassa, 5 artiklassa, 6 artiklassa ja 10 artiklan 1 kohdan
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot direktiivin (EU) 2016/97
23 artiklan mukaisesti.

16 artikla
Asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamisalaan
kuuluvat eläketuotteet
1.
Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa tätä asetusta kansallisia sosiaa
liturvajärjestelmiä hallinnoiviin eläketuotteiden kehittäjiin, jotka kuu
luvat asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamis
alaan. Tällaisissa tapauksissa tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan d
alakohdassa tarkoitettuihin eläketuotteiden kehittäjiin kuuluvat kansal
lisia sosiaaliturvajärjestelmiä hallinnoivat eläketuotteiden kehittäjät ja
tämän asetuksen 2 artiklan 8 alakohdassa tarkoitettujen eläketuotteiden
kehittäjät. Tällaisessa tapauksessa tämän asetuksen 2 artiklan 8 alakoh
dassa esitetyn eläketuotteiden määritelmän katsotaan sisältävän myös
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut eläketuotteet.
2.
Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdan mukaisesti tehdyt päätökset
tiedoksi komissiolle ja Euroopan valvontaviranomaisille.

17 artikla
Poikkeukset
1.
Tätä asetusta ei sovelleta vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita kos
kevaa vakuutusneuvontaa tarjoaviin vakuutusedustajiin eikä sijoitusneu
vontaa tarjoaviin sijoituspalveluyrityksiin, jotka ovat oikeudellisesta
muodostaan riippumatta yrityksiä, mukaan lukien luonnolliset henkilöt
ja itsenäiset ammatinharjoittajat, edellyttäen, että niiden palveluksessa
on vähemmän kuin kolme työntekijää.
2.
Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa tätä asetusta 1 kohdassa tarkoi
tettuihin vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvon
taa tarjoaviin vakuutusedustajiin tai sijoitusneuvontaa tarjoaviin sijoitus
palveluyrityksiin.
3.
Jäsenvaltioiden on annettava 2 kohdan mukaisesti tehdyt päätökset
tiedoksi komissiolle ja Euroopan valvontaviranomaisille.
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18 artikla
Kertomus
Euroopan valvontaviranomaiset arvioivat 4 artiklan 1 kohdan a alakoh
dan ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen vapaaehtoisen tiedo
nannon laajuutta. Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat komissiolle
viimeistään 10 päivänä syyskuuta 2022 ja tämän jälkeen joka vuosi
kertomuksen parhaista käytännöistä ja antavat suosituksia vapaaehtoi
siksi raportointistandardeiksi. Vuotuisessa kertomuksessa on käsiteltävä
tämän asetuksen mukaisessa tietojen antamisessa noudatettavien asian
mukaista huolellisuutta koskevien käytäntöjen seurauksia ja annettava
ohjeistusta tässä asiassa. Kyseinen kertomus julkaistaan ja toimitetaan
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

19 artikla
Arviointi
1.
Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista viimeistään 30 päi
vänä joulukuuta 2022 ja erityisesti
a) sitä, olisiko 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa oleva viittaus työntekijöiden
keskimääräiseen lukumäärään pidettävä voimassa tai korvattava tai
olisiko siihen liitettävä muita kriteereitä ja otettava huomioon hyödyt
ja asiaan liittyvän hallinnollisen rasitteen oikeasuhteisuus;
b) sitä, haittaako tämän asetuksen toimintaa tietojen puuttuminen tai
niiden optimaalista heikompi laatu, mukaan lukien sijoituskohteina
olevien yritysten aiheuttamia kestävyystekijöihin kohdistuvia haital
lisia vaikutuksia koskevat indikaattorit.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun arviointiin liitetään tarvittaessa
säädösehdotus.

20 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen
1.
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2.

Tätä asetusta sovelletaan 10 päivästä maaliskuuta 2021 alkaen.

3.

Tämän artiklan 2 kohdasta poiketen

▼M1

a) 4 artiklan 6 ja 7 kohtaa, 8 artiklan 3 kohtaa, 9 artiklan 5 kohtaa,
10 artiklan 2 kohtaa, 11 artiklan 4 kohtaa ja 13 artiklan 2 kohtaa
sovelletaan 29 päivästä joulukuuta 2019 alkaen;
b) 2 a artiklaa, 8 artiklan 4 kohtaa, 9 artiklan 6 kohtaa ja 11 artiklan 5
kohtaa sovelletaan 12 päivästä heinäkuuta 2020 alkaen;
c) 8 artiklan 2 a kohtaa ja 9 artiklan 4 a kohtaa sovelletaan:
i) asetuksen (EU) 2020/852 9 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitet
tujen ympäristötavoitteiden osalta 1 päivästä tammikuuta 2022
alkaen; ja
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ii) asetuksen (EU) 2020/852 9 artiklan c ja d alakohdassa tarkoitet
tujen ympäristötavoitteiden osalta 1 päivästä tammikuuta 2023
alkaen;
d) 11 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022
alkaen.
▼B
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.

