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Muudatusettepanek 1211
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 68 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib artikli 34 kohaste 
delegeeritud õigusaktidega võtta meetmeid 
lõikes 1 osutatud teabe esitamise mõistlike 
kommertsaluste mõiste selgitamiseks.

5. Komisjon võtab artikli 94 kohaste 
delegeeritud õigusaktidega meetmeid 
lõikes 1 osutatud teabe esitamise mõistlike 
kommertsaluste mõiste selgitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1212
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 68 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib artikli 34 kohaste 
delegeeritud õigusaktidega võtta meetmeid 
lõikes 1 osutatud teabe esitamise mõistlike 
kommertsaluste mõiste selgitamiseks.

5. Komisjon võtab artikli 94 kohaste 
delegeeritud õigusaktidega meetmeid 
lõikes 1 osutatud teabe esitamise mõistlike 
kommertsaluste mõiste selgitamiseks.

Or. en

Selgitus

Nõuab komisjonilt tegutsemist – vastasel korral oleks selle artikli sätteid võimatu rakendada.

Muudatusettepanek 1213
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selleks et tõhusalt täita oma 
kohustusi seoses kaubaturgude ja 
kõnealuste turgude eest vastutavate, 
määratud riikide pädevate asutuste 
vaheliste järelevalvetegevuste 
koordineerimisel, asutab ESMA kaupade 
osakonna.

Or. en

Muudatusettepanek 1214
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saastekvootide puhul nõuab liikmesriik 
pädevatelt asutustelt koostööd ja 
teabevahetust direktiivi 2003/54/EÜ 
kohaselt käesoleva direktiivi 
kohaldamiseks nimetatud pädevate 
organitega.

Or. en

Muudatusettepanek 1215
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõuda isikutelt teavet ja vajaduse korral 
kutsuda isikuid välja ja neid teabe saamise 
eesmärgil küsitleda;

(b) nõuda isikutelt teabe esitamist ja 
vajaduse korral kutsuda isikuid välja ja 
neid teabe saamise eesmärgil küsitleda;

Or. en
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Muudatusettepanek 1216
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teha kontrolloste;

Or. en

Selgitus

Euroopa Tarbijaliitude Ameti (BEUC) ettepaneku alusel.

Muudatusettepanek 1217
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nõuda investeerimisühingutelt 
olemasolevaid telefonikõnede salvestusi ja 
tõendeid andmete edastamise kohta, kui 
esineb põhjendatud kahtlusi, et uurimise 
all oleva küsimusega seotud salvestused ja 
tõendid võivad olla olulised selleks, et 
tõendada investeerimisühingu käesoleva 
direktiivi kohaste kohustuste rikkumist; 
kõnealused salvestused ja tõendid ei 
hõlma siiski nendes edastatud teate sisu;

(d) nõuda investeerimisühingutelt 
olemasolevaid telefonikõnede salvestusi ja 
tõendeid andmete edastamise kohta;

Or. en

Selgitus

Õigus nõuda investeerimisühingute käes olevaid telefonikõnede salvestusi ja tõendeid 
andmete esitamise kohta on pädevatele asutustele nende finantsinstrumentide turgude 
direktiivist tulenevate ülesannete täitmiseks hädavajalik.
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Muudatusettepanek 1218
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nõuda investeerimisühingutelt 
olemasolevaid telefonikõnede salvestusi ja 
tõendeid andmete edastamise kohta, kui 
esineb põhjendatud kahtlusi, et uurimise 
all oleva küsimusega seotud salvestused ja 
tõendid võivad olla olulised selleks, et 
tõendada investeerimisühingu käesoleva 
direktiivi kohaste kohustuste rikkumist; 
kõnealused salvestused ja tõendid ei 
hõlma siiski nendes edastatud teate sisu;

(d) nõuda investeerimisühingutelt 
olemasolevaid telefonikõnede salvestusi ja 
tõendeid andmete edastamise kohta, kaasa 
arvatud nendes edastatud teate sisu;

Or. en

Selgitus

Paljudel turu kuritarvitamise juhtudel on telefonikõne salvestusest olnud kasu süüdimõistmise 
saavutamisel. Kõne toimumise fakti teadmine ei ole piisav, kuna kuritarvitamine tuleb välja 
just sisust.

Muudatusettepanek 1219
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nõuda investeerimisühingutelt 
olemasolevaid telefonikõnede salvestusi ja 
tõendeid andmete edastamise kohta, kui 
esineb põhjendatud kahtlusi, et uurimise 
all oleva küsimusega seotud salvestused ja 
tõendid võivad olla olulised selleks, et 
tõendada investeerimisühingu käesoleva 
direktiivi kohaste kohustuste rikkumist; 
kõnealused salvestused ja tõendid ei 

(d) nõuda investeerimisühingutelt 
olemasolevaid telefonikõnede salvestusi ja 
tõendeid andmete edastamise kohta;
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hõlma siiski nendes edastatud teate sisu;

Or. en

Selgitus

Tuleb võtta arvesse, et salvestamiskohustuse mõte on kaitsta investoreid ja tagada 
investeerimisühingute tõhus järelevalve samamoodi nagu üldise arvepidamise nõude kaudu.

Muudatusettepanek 1220
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nõuda investeerimisühingutelt 
olemasolevaid telefonikõnede salvestusi ja 
tõendeid andmete edastamise kohta, kui 
esineb põhjendatud kahtlusi, et uurimise all 
oleva küsimusega seotud salvestused ja 
tõendid võivad olla olulised selleks, et 
tõendada investeerimisühingu käesoleva 
direktiivi kohaste kohustuste rikkumist;
kõnealused salvestused ja tõendid ei 
hõlma siiski nendes edastatud teate sisu;

(d) nõuda investeerimisühingutelt 
olemasolevaid telefonikõnede salvestusi ja 
tõendeid andmete edastamise kohta või 
artikli 16 lõikes 7 osutatud samaväärseid 
andmeid, kui esineb põhjendatud kahtlusi, 
et uurimise all oleva küsimusega seotud 
salvestused ja tõendid võivad olla olulised 
selleks, et tõendada investeerimisühingu 
käesoleva direktiivi kohaste kohustuste 
rikkumist;

Or. en

Muudatusettepanek 1221
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) taotleda vara külmutamist ja/või 
arestimist;

Or. en
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Selgitus

Õigus taotleda vara külmutamist ja/või arestimist on kaugeleulatuv ja peaks jääma sellesse 
artiklisse. On kohane, et pädevad asutused saaksid seda lõike 1 kohast õigust kasutada.

Muudatusettepanek 1222
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) nõuda mis tahes isikult kõigi 
asjakohaste dokumentidega seotud teavet 
tuletisinstrumentidega seotud positsiooni 
või riskipositsiooni suuruse ja eesmärgi 
kohta ning varade või kohustuste kohta 
alusvara turul.

(i) nõuda mis tahes isikult kõigi 
asjakohaste dokumentidega seotud teavet 
kauba tuletisinstrumentidega seotud 
positsiooni või riskipositsiooni suuruse ja 
eesmärgi kohta ning varade või kohustuste 
kohta alusvara turul.

Or. en

Selgitus

Lõikest i tulenevad volitused peaksid olema kasutatavad kauba tuletisinstrumentide 
positsioonide suhtes, vt põhjendust 84 („kauba tuletislepingud”) ja võrrelge põhjendusega 85 
ning artikli 72 lõike 1 punktiga g.

Muudatusettepanek 1223
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) nõuda mis tahes isikult kõigi 
asjakohaste dokumentidega seotud teavet
tuletisinstrumentidega seotud positsiooni 
või riskipositsiooni suuruse ja eesmärgi 
kohta ning varade või kohustuste kohta 
alusvara turul.

(i) nõuda mis tahes isikult kõigi 
asjakohaste dokumentidega seotud teabe 
esitamist kauba tuletisinstrumentidega 
seotud positsiooni või riskipositsiooni 
suuruse ja eesmärgi kohta ning varade või 
kohustuste kohta alusvara turul.
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Or. en

Muudatusettepanek 1224
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused võivad rakendada 
kõiki nende ülesannete täitmiseks vajalikke 
järelevalvemeetmeid. Siseriikliku õiguse 
raames ettenähtud piirides kasutavad nad 
järgmisi meetmeid:

Pädevad asutused võivad rakendada kõiki 
nende ülesannete täitmiseks vajalikke 
järelevalvemeetmeid. Meetmeid 
kasutatakse kooskõlas siseriikliku
õigusega ja need hõlmavad vähemalt 
õigust:

Or. en

Selgitus

Artiklis 72 on ainult üks lõik. Sissejuhatava lõigu teine lause ning järgnevad punktid a kuni h
ei toimi koos loetuna („kasutavad meetmeid”... „nõuavad ... peatamist”). Seetõttu tuleb 
sõnastust muuta.

Muudatusettepanek 1225
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taotleda vara külmutamist ja/või 
arestimist;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õigus taotleda vara külmutamist ja/või arestimist on kaugeleulatuv ja peaks jääma artiklisse 
71.



PE489.423v01-00 10/62 AM\901516ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1226
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taotleda vara külmutamist ja/või 
arestimist;

(b) nõuda vara külmutamist ja/või 
arestimist;

Or. en

Muudatusettepanek 1227
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) piiravad mis tahes isiku või isikute 
kategooria võimalust kauba 
tuletisinstrumentidesse investeerimiseks, 
sealhulgas ka mittediskrimineerivate 
piirangute kehtestamisega selliste 
positsioonide suhtes või selliste 
tuletislepingute arvu suhtes teatava 
alusvara kohta, mida teatavasse 
kategooriasse kuuluvad isikud võivad 
kindlaks määratud aja jooksul sõlmida, 
kui seda on vaja asjaomaste turgude 
terviklikkuse ja nõuetekohase toimimise 
tagamiseks;

(g) haldavad mis tahes isiku või isikute 
kategooria võimalust kauba 
tuletisinstrumentidesse investeerida ning 
vajaduse korral tagavad asjaomaste 
turgude terviklikkuse ja nõuetekohase 
toimimise;

Or. en

Muudatusettepanek 1228
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) piiravad mis tahes isiku või isikute 
kategooria võimalust kauba 
tuletisinstrumentidesse investeerimiseks, 
sealhulgas ka mittediskrimineerivate 
piirangute kehtestamisega selliste 
positsioonide suhtes või selliste 
tuletislepingute arvu suhtes teatava 
alusvara kohta, mida teatavasse 
kategooriasse kuuluvad isikud võivad 
kindlaks määratud aja jooksul sõlmida, 
kui seda on vaja asjaomaste turgude 
terviklikkuse ja nõuetekohase toimimise 
tagamiseks;

(g) piiravad mis tahes isiku või isikute 
kategooria võimalust kauba 
tuletisinstrumentidesse investeerimiseks, 
sealhulgas ka mittediskrimineerivate 
piirangute kehtestamisega selliste 
positsioonide suhtes, kui seda on vaja 
asjaomaste turgude terviklikkuse ja 
nõuetekohase toimimise tagamiseks;

Or. en

Selgitus

Piirmäär ei tohiks olla seotud lepingute arvuga, mida isik võib sõlmida. Kui piirmäära 
kohaldatakse kauba tuletisinstrumentidele, peaks see olema seotud avatud positsioonidega 
(nii artiklis 59 kui ka artikli 72 lõike 1 punktis g).

Muudatusettepanek 1229
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kui 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
rikuvad oma kohustusi, saab 
investeerimisühingute ja turu korraldajate 
juhtorganite liikmete ning mis tahes muu 
füüsilise või juriidilise isiku suhtes, kes 
siseriikliku õiguse kohaselt rikkumise eest 
vastutavad, kohaldada haldussanktsioone ja 
–meetmeid.

2. Liikmesriigid tagavad, et kui 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
rikuvad oma kohustusi, saab 
investeerimisühingute ja turu korraldajate 
juhtorganite liikmete ning mis tahes muu 
füüsilise või juriidilise isiku suhtes, kes 
siseriikliku õiguse kohaselt rikkumise eest 
vastutavad, kohaldada haldussanktsioone ja 
–meetmeid, arvestades siseriiklikus 
õiguses sätestatud tingimusi.
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Or. en

Selgitus

Käesolev artikkel nimetab investeerimisühinguid ja turu korraldajaid. Vastavalt artikli 1 
lõikele 3 kohaldatakse artikleid 69 kuni 80 ka krediidiasutustele. Selguse mõttes võib olla 
kohane nimetada krediidiasutusi ka artiklis 73.

Muudatusettepanek 1230
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kui 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
rikuvad oma kohustusi, saab 
investeerimisühingute ja turu korraldajate 
juhtorganite liikmete ning mis tahes muu 
füüsilise või juriidilise isiku suhtes, kes 
siseriikliku õiguse kohaselt rikkumise eest 
vastutavad, kohaldada haldussanktsioone ja 
–meetmeid.

2. Liikmesriigid tagavad, et kui 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
rikuvad oma kohustusi, saab 
investeerimisühingute ja turu korraldajate 
juhtorganite liikmete ning mis tahes muu 
füüsilise või juriidilise isiku suhtes, kes 
siseriikliku õiguse kohaselt rikkumise eest 
vastutavad, kohaldada haldussanktsioone ja 
–meetmeid. Selliseid sanktsioone ja 
meetmeid ei kohaldata töötajate suhtes, 
keda on asjaomase ühingu või turu 
korraldaja sise-eeskirjadega, suuniste või 
tavadega julgustatud või survestatud 
teatud viisil käituma.

Or. en

Selgitus

Töötajat ei tohiks pidada individuaalselt vastutavaks rikkumise eest, kui ta tegutses vaid 
kooskõlas ühingu või turu korraldaja sisemise poliitika, suuniste või tavadega.

Muudatusettepanek 1231
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74



AM\901516ET.doc 13/62 PE489.423v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused 
avaldavad mis tahes sanktsiooni või 
meetme, mis on kehtestatud määruse (EL) 
nr …/… (MiFIR) sätete või käesoleva 
direktiivi rakendamiseks vastu võetud 
siseriiklike sätete rikkumise korral 
põhjendamatult viivitamata koos teabega 
rikkumise liigi ja laadi ja selle eest 
vastutatavate isikutega, välja arvatud juhul, 
kui selline avaldamine ohustaks tõsiselt 
finantsturge. Kui avaldamine põhjustaks 
asjaomastele isikutele ebaproportsionaalset 
kahju, avaldavad pädevad asutused 
sanktsioonid anonüümselt.

Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused 
võivad avaldada mis tahes sanktsiooni või 
meetme, mis on kehtestatud määruse (EL) 
nr …/… (MiFIR) sätete või käesoleva 
direktiivi rakendamiseks vastu võetud 
siseriiklike sätete rikkumise korral 
põhjendamatult viivitamata koos teabega 
rikkumise liigi ja laadi ja selle eest 
vastutatavate isikutega, välja arvatud juhul, 
kui selline avaldamine ohustaks tõsiselt 
finantsturge. Kui avaldamine põhjustaks 
asjaomastele isikutele ebaproportsionaalset 
kahju, avaldavad pädevad asutused 
sanktsioonid anonüümselt.

Or. en

Selgitus

Võiks seada kahtluse alla, kas nõue iga sanktsiooni „automaatselt” avaldada oleks kooskõlas 
Euroopa inimõiguste konventsiooniga (vt Euroopa andmekaitseinspektori 10. veebruari 2012. 
aasta arvamust).

Muudatusettepanek 1232
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 74 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused 
avaldavad mis tahes sanktsiooni või 
meetme, mis on kehtestatud määruse (EL) 
nr …/… (MiFIR) sätete või käesoleva 
direktiivi rakendamiseks vastu võetud 
siseriiklike sätete rikkumise korral 
põhjendamatult viivitamata koos teabega 
rikkumise liigi ja laadi ja selle eest 
vastutatavate isikutega, välja arvatud juhul, 
kui selline avaldamine ohustaks tõsiselt 
finantsturge. Kui avaldamine põhjustaks 

Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused 
avaldavad mis tahes sanktsiooni või 
meetme, mis on kehtestatud määruse (EL) 
nr …/… (MiFIR) sätete või käesoleva 
direktiivi rakendamiseks vastu võetud 
siseriiklike sätete rikkumise korral 
põhjendamatult viivitamata koos teabega 
rikkumise liigi ja laadi ja selle eest 
vastutatavate isikutega, välja arvatud juhul, 
kui selline avaldamine ohustaks tõsiselt 
finantsturge. Kui avaldamine põhjustaks 
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asjaomastele isikutele ebaproportsionaalset 
kahju, avaldavad pädevad asutused 
sanktsioonid anonüümselt.

asjaomastele füüsilistele isikutele 
ebaproportsionaalset kahju, avaldavad 
pädevad asutused nende füüsiliste isikute 
vastu rakendatud sanktsioonid 
anonüümselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1233
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
järgmise suhtes:

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
seaduste, õigus- ja haldusnormidega on 
ette nähtud sanktsioonid seoses 
järgmisega:

Or. en

Selgitus

Artikli sissejuhatus on kummaline ja mittetäielik.

Muudatusettepanek 1234
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) mitmepoolne kauplemissüsteem või 
organiseeritud kauplemissüsteem ei 
kehtesta artiklite 18, 19 või 20 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklike 
sätetega ette nähtud eeskirju, menetlusi või 
korda või ei täida kõnealuste sätetega 
kehtestatud suuniseid;

k) mitmepoolne kauplemissüsteem ei 
kehtesta artiklite 18, 19 või 20 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklike 
sätetega ette nähtud eeskirju, menetlusi või 
korda või ei täida kõnealuste sätetega 
kehtestatud suuniseid;
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Or. en

Muudatusettepanek 1235
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) investeerimisühing korduvalt ei suuda 
korraldusi täites saavutada klientide jaoks 
parimaid võimalikke tulemusi ning ei 
kehtesta artiklite 27 ja 28 rakendamiseks 
vastu võetud siseriiklike sätetega ette 
nähtud korda;

n) investeerimisühing ei kehtesta artiklite 
27 ja 28 rakendamiseks vastu võetud 
siseriiklike sätetega ette nähtud korda;

Or. en

Muudatusettepanek 1236
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) investeerimisühing korduvalt ei suuda 
korraldusi täites saavutada klientide jaoks
parimaid võimalikke tulemusi ning ei 
kehtesta artiklite 27 ja 28 rakendamiseks 
vastu võetud siseriiklike sätetega ette 
nähtud korda;

n) investeerimisühing ei püüdle klientide 
jaoks parimate võimalike tulemuste poole, 
kehtestades artiklite 27 ja 28 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklike 
sätetega ette nähtud korda;

Or. en

Selgitus

Kuigi investeerimisühingud peavad astuma kõik põhjendatud sammud oma klientide jaoks 
parimate tulemuste saavutamiseks, ei peaks neil olema kohustust saada konkreetsel juhtumil 
parimaid võimalikke tulemusi. Parimat tulemust ei saa garanteerida üldiste 
täitmispõhimõtetega, selleks oleks vaja individuaalseid võrdlusi enne iga tehingut.
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Muudatusettepanek 1237
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt r

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

r) reguleeritud turg või turu korraldaja 
jätab kehtestamata artikli 51 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklike 
sätetega ette nähtud süsteemid, menetlused, 
korra või eeskirjad või ei võimalda 
kõnealuste sätetega nõutavat juurdepääsu 
andmetele;

r) reguleeritud turg või turu korraldaja 
jätab kehtestamata artikli 51 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklike 
sätetega ette nähtud süsteemid, menetlused, 
korra või eeskirjad või ei võimalda 
kõnealuste sätetega nõutavat juurdepääsu 
andmetele või ei rakenda artikliga 51 a 
nõutavat hinnasammu režiimi;

Or. en

Muudatusettepanek 1238
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt z a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

z a) turu korraldaja või 
investeerimisühingu juhtorganisse kuuluv 
füüsiline isik, kellel on teavet käesolevas 
lõikes osutatud rikkumistest, otsustab 
neist rikkumistest pädevale asutusele 
teatamata jätta. 

Or. en

Muudatusettepanek 1239
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2 – esimene lõik – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud 
juhtudel hõlmavad halduskaristused ja -
meetmed, mida võib kohaldada, vähemalt 
järgmist:

Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud 
juhtudel näevad nende seadused, 
määrused või haldussätted ette
halduskaristused ja -meetmed, mida võib 
kohaldada, hõlmates vähemalt järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 1240
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) avalik teadaanne, milles on märgitud 
füüsiline või juriidiline isik ja rikkumise 
laad;

a) avalik teadaanne või hoiatus, milles on 
märgitud füüsiline või juriidiline isik ja 
rikkumise laad;

Or. en

Selgitus

„Avalikul” teadaandel peaks olema sama tähendus ja kohaldamisala kui „hoiatusel”.

Muudatusettepanek 1241
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) investeerimisühingu juhtorgani mis 
tahes liikme või mis tahes teise vastutava 
füüsilise isiku suhtes kehtestatud ajutine 
keeld täita investeerimisühingus 
ametikohustusi;

d) investeerimisühingu juhtorgani mis 
tahes liikme või mis tahes teise vastutava 
füüsilise isiku suhtes kehtestatud ajutine 
keeld täita investeerimisühingus juhtivaid
ametikohustusi;
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Or. en

Selgitus

Sanktsiooni kohaldamisala on liiga lai. Ametlikult juhtorgani liikmeteks nimetatud isikutel 
keelatakse täita investeerimisühingutes juhtivaid ametiülesandeid. Ei oleks proportsionaalne 
keelata juhtorgani liikmetel investeerimisühingutes mis tahes ülesannete täitmist. Keeld läheb 
kaugemale artikli 9 eesmärgist ja kohaldamisalast, milles kehtestatakse nõuded ainult 
juhtorgani liikme, mitte aga investeerimisühingutes mis tahes ülesandeid täitva inimese 
suhtes.

Muudatusettepanek 1242
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) investeerimisühingu juhtorgani mis 
tahes liikme või mis tahes teise vastutava 
füüsilise isiku suhtes kehtestatud ajutine 
keeld täita investeerimisühingus 
ametikohustusi;

d) investeerimisühingu juhtorgani mis 
tahes liikme või mis tahes teise vastutava 
füüsilise isiku suhtes kehtestatud ajutine 
või alaline keeld täita investeerimisühingus 
ametikohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 1243
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) algoritmkauplemisega tegeleva 
ühingu puhul ajutine või alaline keeld 
pääseda juurde reguleeritud turgudele, 
mitmepoolsele kauplemissüsteemile ja 
organiseeritud kauplemissüsteemile.

Or. en
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Muudatusettepanek 1244
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) juriidilise isiku puhul rahaline 
haldussanktsioon kuni 10 % kõnealuse 
juriidilise isiku aastasest kogukäibest 
eelmisel majandusaastal; kui juriidiline isik 
on emaettevõtja tütarettevõtja, on 
asjaomane aasta kogukäive selline aasta 
kogukäive, mis tuleneb põhiemaettevõtja 
konsolideeritud aastaaruandest eelmisel 
majandusaastal;

e) juriidilise isiku puhul rahaline 
haldussanktsioon kuni 20% kõnealuse 
juriidilise isiku aastasest kogukäibest 
eelmisel majandusaastal; kui juriidiline isik 
on emaettevõtja tütarettevõtja, on 
asjaomane aasta kogukäive selline aasta 
kogukäive, mis tuleneb põhiemaettevõtja 
konsolideeritud aastaaruandest eelmisel 
majandusaastal;

Or. en

Muudatusettepanek 1245
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) füüsilise isiku puhul rahaline 
haldussanktsioon kuni 5 000 000 euro 
ulatuses, või liikmesriigis, kus euro ei ole 
ametlik vääring, vastav summa 
omavääringus käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva seisuga;

f) füüsilise isiku puhul rahaline 
haldussanktsioon kuni 100% juriidilise 
isiku eelmise majandusaasta kogukäibe 
või 5 000 000 euro ulatuses, olenevalt 
sellest, kumb summa on suurem, või 
liikmesriigis, kus euro ei ole ametlik 
vääring, vastav summa omavääringus 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva 
seisuga;

Or. en
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Muudatusettepanek 1246
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) füüsilise isiku puhul rahaline 
haldussanktsioon kuni 5 000 000 euro
ulatuses, või liikmesriigis, kus euro ei ole 
ametlik vääring, vastav summa 
omavääringus käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva seisuga;

f) füüsilise isiku puhul rahaline 
haldussanktsioon kuni 1 000 000 euro 
ulatuses, või liikmesriigis, kus euro ei ole 
ametlik vääring, vastav summa 
omavääringus käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva seisuga;

Or. en

Selgitus

Summa 5 000 000 eurot ületab enamiku, ka investeerimisühingute juhtimises osalevate 
füüsiliste isikute vahendid. On küsitav, kas leidub finantsinstrumentide turgude direktiivi 
sätteid, mis õigustaksid 5 miljoni euro suurust trahvi füüsilisele isikule. Enamik kõige 
tõsisematest rikkumistest on karistatavad ka kriminaalõiguse alusel. Neil juhtudel peaks 
liikmesriikidel olema vabadus valida haldussanktsiooni asemel kriminaalsanktsioon.

Muudatusettepanek 1247
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2 – esimene lõik – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) rahaline haldussanktsioon, mis vastab 
kuni kahekordsele kasule, mis on saadud 
sellisest rikkumisest, mille puhul on 
võimalik kasu kindlaks määrata.

g) ilma et see piiraks punktide e ja f 
kohaldamist, rahaline haldussanktsioon, 
mis vastab kuni kümnekordsele kasule, 
mis on saadud sellisest rikkumisest, mille 
puhul on võimalik kasu kindlaks määrata.

Or. en

Selgitus

Kasu kahekordne summa ei ole heidutav, kui on teada, et rikkumist on keeruline tõestada ja 
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selle eest karistada.

Muudatusettepanek 1248
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui rikkumisest saadud kasu on võimalik 
kindlaks määrata, tagavad liikmesriigid, et 
maksimumtase ei jääks alla sellise kasu 
kahekordse summa.

Kui rikkumisest saadud kasu on võimalik 
kindlaks määrata, tagavad liikmesriigid, et 
maksimumtase ei jääks alla sellise kasu 
kümnekordse summa ega oleks väiksem 
kui teiste rikkumisega seotud turuosaliste 
kantud kahju.

Or. en

Selgitus

Sanktsioonid peavad olema direktiivi rikkujale väga kahjulikud.

Muudatusettepanek 1249
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel peavad 
haldusmeetmete ja -sanktsioonide liigid ja 
rahaliste haldussanktsioonide tase võtma 
arvesse siseriiklikus õiguses sätestatud 
tingimusi.

Or. en

Selgitus

Sanktsioonide liike ja taset peab olema võimalik diferentseerida siseriiklikes õigusaktides; 
tasemete määramist ei tohiks jätta pädevatele asutustele. Proportsionaalsuse põhimõte kehtib 
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nii ametlikul kui ka tegelikul tasandil. Sanktsioon peaks vastama rikkumisele nii õiguses kui 
ka rakendamisel.

Muudatusettepanek 1250
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et halduskaristuse 
või -meetme liigi ja rahalise 
halduskaristuse suuruse 
kindlaksmääramisel võtavad pädevad 
asutused arvesse kõiki asjakohaseid 
asjaolusid, sealhulgas:

1. Liikmesriigid tagavad, et halduskaristuse 
või -meetme laadi ja rahalise 
halduskaristuse suuruse 
kindlaksmääramisel võtavad pädevad 
asutused arvesse kõiki asjakohaseid 
asjaolusid, sealhulgas vajaduse korral 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 1251
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused kehtestavad tõhusa korra, et 
soodustada määruse (EL) nr …/… (MiFIR) 
sätete ja käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklike 
sätete rikkumisest teatamist pädevatele 
asutustele.

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused kehtestavad tõhusa ja töökindla
korra, et soodustada määruse (EL) nr …/… 
(MiFIR) sätete ja käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklike 
sätete potentsiaalsetest ja tegelikest
rikkumisest teatamist pädevatele 
asutustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1252
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) finantseerimisasutuste nende töötajate 
asjakohane kaitse, kes teatavad asutuses 
toimepandud rikkumistest;

b) finantseerimisasutuste nende töötajate 
asjakohane kaitse, kes teatavad asutuses 
toimepandud rikkumistest, kaasa arvatud 
täielik anonüümsus;

Or. en

Muudatusettepanek 1253
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) finantseerimisasutuste nende töötajate 
asjakohane kaitse, kes teatavad asutuses 
toimepandud rikkumistest;

b) finantseerimisasutuste nende töötajate 
asjakohane kaitse, kes teatavad asutuses 
toimepandud rikkumistest, ning 
anonüümsuse võimalus;

Or. en

Muudatusettepanek 1254
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 1 – teine lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) selged eeskirjad, mis keelavad 
krediidiasutustel või 
investeerimisühingutel uurida selle isiku 
identiteeti, kes teatas rikkumisest.
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Or. en

Muudatusettepanek 1255
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et 
finantseerimisasutused kehtestavad 
asjakohase korra, mille kohaselt nende 
töötajad teatavad rikkumistest 
ettevõttesiseselt erikanali kaudu.

2. Liikmesriigid nõuavad, et 
finantseerimisasutused kehtestavad 
asjakohase korra, mille kohaselt nende 
töötajad teatavad rikkumistest 
ettevõttesiseselt erikanali kaudu.
Kõnealuse korra saab luua 
kollektiivlepingute või teiste lepingute 
abil, mida pakuvad sotsiaalpartnerid. 
Kohaldatakse sama kaitset, millele 
osutatakse lõike 1 teise lõigu punktides b, 
c ja c a.

Or. en

Selgitus

Olemas on juba kinnistunud menetlused, mille alusel valitud ametiühingu esindajad toimivad 
vahemehena ettevõttesisesel rikkumisest teatamisel. Täielik kaitse tuleb tagada ka neid 
menetlusi kasutavatele töötajatele.

Muudatusettepanek 1256
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Töötajat ei tohiks takistada teatamast 
finantseerimisasutuses toime pandud 
rikkumistest ühegi 
konfidentsiaalsuseeskirjaga. Igasugust 
teavet, mis aitab tõestada 
finantseerimisasutuses toime pandud 
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rikkumisi, ei tohi käsitleda enam 
konfidentsiaalsena ning sellise teabe 
heauskne avaldamine ei tohi tuua teavet
avaldavatele isikutele mis tahes vastutust.

Or. en

Muudatusettepanek 1257
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 78 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ESMA töötab välja rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud käesolevas 
artiklis osutatud teabe esitamise 
menetluste ja vormide kohta.

välja jäetud

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.
ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[XX].

Or. en

Selgitus

Menetluste ja vormide väljatöötamine ei peaks olema ESMA prioriteet.

Muudatusettepanek 1258
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et üks või 
mitu järgmist asutust vastavalt 
siseriiklikule õigusele võivad tarbijate 
huvides ja kooskõlas siseriikliku õigusega 
algatada kohtuasja või suunata asja 
lahendamiseks pädevatele haldusasutustele, 
et tagada määruse (EL) nr …/… [MiFIR] 
ja käesoleva direktiivi rakendamist 
käsitlevate siseriiklike sätete kohaldamine:

2. Liikmesriigid näevad ette, et järgmised 
asutused vastavalt siseriiklikule õigusele 
võivad tarbijate huvides ja kooskõlas 
siseriikliku õigusega algatada kohtuasja või 
suunata asja lahendamiseks pädevatele 
haldusasutustele, et tagada määruse (EL) nr 
…/… [MiFIR] ja käesoleva direktiivi 
rakendamist käsitlevate siseriiklike sätete 
kohaldamine:

Or. en

Selgitus

BEUC ettepaneku alusel.

Muudatusettepanek 1259
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 79 a
Tsiviilvastutus

Liikmesriigid tagavad, et kui 
investeerimisühing või turu korraldaja on 
tahtlikult või raske hooletuse tõttu pannud 
toime mõne käesoleva direktiivi artiklis 75 
nimetatud rikkumistest, mis on investorile 
kahjulik, võib selline investor esitada selle 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
vastu hagi talle põhjustatud kahju 
hüvitamiseks.
Investeerimisühing või turu korraldaja 
tegutseb väga hooletult, kui ta jätab 
olulisel määral täitmata talle käesoleva 
direktiiviga pandud kohustused.
Kui investor tuvastab faktid, millest võib 
tuletada, et investeerimisühing või turu 
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korraldaja on pannud toime mõne 
käesoleva direktiivi artiklis 75 nimetatud 
rikkumistest, tagavad liikmesriigid, et 
investeerimisühingul või turu korraldajal 
on ülesanne tõestada, et ta ei ole seda 
rikkumist toime pannud või et rikkumine 
ei mõjutanud investori huve.
Lõikes 1 osutatud tsiviilvastutust ei 
välistata ega piirata ennetavalt lepinguga. 
Liikmesriigid tagavad, et kõik sellise 
lepingu punktid, mis ennetavalt välistavad 
või piiravad tsiviilvastutust, loetakse 
tühiseks ja kehtetuks.
Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi artiklis 75 nimetatud 
rikkumistega seotud nõuete 
aegumistähtaega arvestatakse hetkest, mil 
investorid saavad kindlat teavet 
rikkumisest või oleksid raske hooletuse 
puudumisel pidanud saama kindlat teavet.
Aegumistähtaeg on vähemalt 10 aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 1260
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad tulemuslike ja 
tõhusate kaebuste lahendamise ja 
heastamismenetluste kehtestamise tarbijate 
vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks 
seoses investeerimis- ja kõrvalteenuste 
osutamisega investeerimisühingute poolt, 
kasutades selleks võimaluse korral 
olemasolevaid asutusi. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et kõik 
investeerimisühingud on seotud ühe või 
mitme kaebuste lahendamise ja 

1. Liikmesriigid tagavad tulemuslike ja 
tõhusate kaebuste lahendamise ja 
heastamismenetluste kehtestamise tarbijate 
vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks 
seoses investeerimis- ja kõrvalteenuste 
osutamisega investeerimisühingute poolt, 
kasutades selleks võimaluse korral 
olemasolevaid asutusi.
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heastamismenetlusi rakendava asutusega. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik jätkata olemasolevate tarbijavaidluste kohtuvälise 
lahendamise organite kasutamist ka investeerimisühingute pakutavate teenustega seotud 
vaidluste lahendamiseks. Liikmesriikides on olemasolevaid siseriiklikke süsteeme, milles 
investeerimisühingud ei pea olema või ei saa olla seotud asjaomase organiga. Sellistes 
süsteemides käsitletakse tarbija kaebust isegi mitteosalevate investeerimisühingute osas.

Muudatusettepanek 1261
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui vastuvõtva liikmesriigi 
väärtpaberiturgude olukorda arvesse võttes 
on vastuvõtvas liikmesriigis sisse seatud 
reguleeritud turu, mitmepoolse 
kauplemissüsteemi ja organiseeritud 
kauplemissüsteemi toimingud omandanud 
kõnealuse vastuvõtva liikmesriigi 
väärtpaberiturgude toimimise ja sealse 
investorite kaitse seisukohast olulise 
tähtsuse, kehtestavad reguleeritud turu 
päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad 
asutused proportsionaalse koostöökorra.

2. Kui vastuvõtva liikmesriigi 
väärtpaberiturgude olukorda arvesse võttes 
on vastuvõtva liikmesriigis sisse seatud 
reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi toimingud omandanud 
kõnealuse vastuvõtva liikmesriigi 
väärtpaberiturgude toimimise ja sealse 
investorite kaitse seisukohast olulise 
tähtsuse, kehtestavad reguleeritud turu 
päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad 
asutused proportsionaalse koostöökorra.

Or. en

Muudatusettepanek 1262
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 5 – esimene lõik – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigist nõuetest positsioonide või 
riskipositsioonide vähendamiseks 
kooskõlas artikli 72 lõike 1 punktiga f;

(a) kõigist nõuetest positsioonide või 
riskipositsioonide vähendamiseks 
kooskõlas artikli 72 punktiga f;

Or. en

Selgitus

Vt artikli 72 muudatusettepaneku põhjendust.

Muudatusettepanek 1263
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 5 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) isikute suhtes kehtestatud piirangutest 
seoses teatava finantsinstrumendi 
omandamisega kooskõlas artikli 72 lõike 1
punktiga g.

(b) isikute suhtes kehtestatud piirangutest 
seoses teatava finantsinstrumendi 
omandamisega kooskõlas artikli 72 
punktiga g.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 72 muudatusettepaneku põhjendust.

Muudatusettepanek 1264
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune teavitamine hõlmab vajaduse 
korral artikli 72 lõike 1 punkti f kohase 
nõude üksikasju, sealhulgas ka teavet isikut 

Kõnealune teavitamine hõlmab vajaduse 
korral artikli 72 punkti f kohase nõude 
üksikasju, sealhulgas ka teavet isikut või 



PE489.423v01-00 30/62 AM\901516ET.doc

ET

või isikute kohta, kellele nõue adresseeriti 
ning selle põhjusi, samuti artikli 72 lõike 1 
punkti g kohaselt kehtestatud piirangute 
ulatust, sealhulgas ka teavet asjaomase 
isiku või isikute kategooria kohta, 
asjaomaste finantsinstrumentide kohta, mis 
tahes kvantitatiivsete piirangute või 
piirmäärade kohta, näiteks maksimaalne 
lepingute arv, mis isikud võivad sõlmida, 
ning erandite ja põhjuste kohta.

isikute kohta, kellele nõue adresseeriti ning 
selle põhjusi, samuti artikli 72 lõike 1 
punkti g kohaselt kehtestatud piirangute 
ulatust, sealhulgas ka teavet asjaomase 
isiku või isikute kategooria kohta, 
asjaomaste finantsinstrumentide kohta, mis 
tahes kvantitatiivsete piirangute või 
piirmäärade kohta, näiteks maksimaalne 
lepingute arv, mis isikud võivad sõlmida, 
ning erandite ja põhjuste kohta.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 72 muudatusettepaneku põhjendust.

Muudatusettepanek 1265
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune teavitamine hõlmab vajaduse 
korral artikli 72 lõike 1 punkti f kohase 
nõude üksikasju, sealhulgas ka teavet isikut 
või isikute kohta, kellele nõue adresseeriti 
ning selle põhjusi, samuti artikli 72 lõike 1 
punkti g kohaselt kehtestatud piirangute 
ulatust, sealhulgas ka teavet asjaomase 
isiku või isikute kategooria kohta, 
asjaomaste finantsinstrumentide kohta, mis 
tahes kvantitatiivsete piirangute või 
piirmäärade kohta, näiteks maksimaalne 
lepingute arv, mis isikud võivad sõlmida, 
ning erandite ja põhjuste kohta.

Kõnealune teavitamine hõlmab vajaduse 
korral artikli 72 lõike 1 punkti f kohase 
nõude üksikasju, sealhulgas ka teavet isikut 
või isikute kohta, kellele nõue adresseeriti 
ning selle põhjusi, samuti artikli 72 lõike 1 
punkti g kohaselt kehtestatud piirangute 
ulatust, sealhulgas ka teavet asjaomase 
isiku või isikute kategooria kohta, 
asjaomaste finantsinstrumentide kohta, mis 
tahes kvantitatiivsete piirangute või 
piirmäärade kohta, näiteks avatud 
positsioonid, mida võib võtta, ning erandite 
ja põhjuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1266
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 5 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi pädev asutus, kes saab 
käesoleva lõike kohase teatise, võib võtta 
artikli 72 lõike 1 punktide f või g kohaseid 
meetmeid, kui ta jõuab seisukohale, et 
kõnealused meetmed on vajalikud teise 
pädeva asutuse eesmärgi saavutamiseks. 
Pädev asutus esitab käesoleva lõike kohase 
teatise ka siis, kui ta teeb ettepaneku 
meetmete võtmiseks.

Liikmesriigi pädev asutus, kes saab 
käesoleva lõike kohase teatise, võib võtta 
artikli 72 punktide f või g kohaseid 
meetmeid, kui ta jõuab seisukohale, et 
kõnealused meetmed on vajalikud teise 
pädeva asutuse eesmärgi saavutamiseks. 
Pädev asutus esitab käesoleva lõike kohase 
teatise ka siis, kui ta teeb ettepaneku 
meetmete võtmiseks.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 72 muudatusettepaneku põhjendust.

Muudatusettepanek 1267
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 94 seoses meetmetega, millega 
kehtestatakse kriteeriumid, mille kohaselt 
reguleeritud turu tegevust vastuvõtvas 
liikmesriigis võib käsitada väärtpaberituru 
toimimise ja investorite kaitse seisukohast 
kõnealuses vastuvõtvas liikmesriigis olulist 
tähtsust omavana. 2

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
ESMAga konsulteerides vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
94 seoses meetmetega, millega 
kehtestatakse kriteeriumid, mille kohaselt 
reguleeritud turu tegevust vastuvõtvas 
liikmesriigis võib käsitada väärtpaberituru 
toimimise ja investorite kaitse seisukohast 
kõnealuses vastuvõtvas liikmesriigis olulist 
tähtsust omavana.

Or. en
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Selgitus

Lisab komisjonile enne tegutsemist ESMAga konsulteerimise nõude.

Muudatusettepanek 1268
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti võivad pädevad asutused 
pöörduda ESMA poole olukordades, kus 
pädev asutus ei nõustu teise liikmesriigi 
pädeva asutuse tegevuse või tegevusetuse 
menetluse või sisuga seoses määruse (EÜ) 
nr .../... (MiFIR) mis tahes sätetega.

Or. en

Selgitus

Siduvat vahendusmenetlust kohaldatakse kõnealuse direktiivi ja MIFIRi sätete suhtes 
tagamaks, et eeskirju jõustataks siseturul ühtselt.

Muudatusettepanek 1269
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 90 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reguleeritud turu, mitmepoolse 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi vastuvõtva liikmesriigi 
pädeval asutusel on selge ja tõendatav alus 
arvata, et kõnealune reguleeritud turg,
mitmepoolne kauplemissüsteem või 
organiseeritud kauplemissüsteem rikub 
käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud 
sätetest tulenevaid kohustusi, suunab ta 
kõnealused küsimused reguleeritud turu, 

Kui reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi vastuvõtva liikmesriigi 
pädeval asutusel on selge ja tõendatav alus 
arvata, et kõnealune reguleeritud turg või 
mitmepoolne kauplemissüsteem rikub 
käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud 
sätetest tulenevaid kohustusi, suunab ta 
leiud reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi päritoluliikmesriigi 



AM\901516ET.doc 33/62 PE489.423v01-00

ET

mitmepoolse kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi
päritoluliikmesriigi pädevale asutusele.

pädevale asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1270
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöö ja teabevahetus ESMAga Koostöö ja teabevahetus ESMAga 
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
(ESFS) raames ning Euroopa 
Keskpankade Süsteemiga (ESCB)

Or. en

Selgitus

Selguse ja õiguskindluse huvides peaks kavandatav MIFID kajastama hiljutise Euroopa 
finantsjärelevalve reformi kontekstis kehtestatud koostöö põhimõtet. Peale selle tuleks 
parandada ESCB keskpankade, k.a Euroopa Keskpanga jaoks teabevahetuse korraldust. 
Euroopa Keskpank soovitab kehtestada vajaduse korral sarnased muudatused ka teistes 
asjakohastes finantssektori direktiivides – vt ka kavandatava direktiivi artikli 
muudatusettepanekut 3 Euroopa Keskpanga arvamuses CON/2012/5. (Euroopa Keskpanga 
soovitus).

Muudatusettepanek 1271
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöö ja teabevahetus ESMAga Koostöö ja teabevahetus ESMAga 
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
(ESFS) raames ning Euroopa 
Keskpankade Süsteemiga (ESCB)
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Or. en

Muudatusettepanek 1272
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Pädevad asutused kui Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi osalised 
teevad koostööd usalduse ja täieliku 
vastastikuse austusega, eelkõige tagades 
asjakohase ja usaldusväärse teabe voo 
nende ja teiste Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi osaliste vahel 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 4 
lõike 3 kohase lojaalse koostöö 
põhimõttega.

Or. en

Selgitus

Selguse ja õiguskindluse huvides peaks kavandatav MIFID kajastama hiljutise Euroopa 
finantsjärelevalve reformi kontekstis kehtestatud koostöö põhimõtet. Peale selle tuleks 
parandada ESCB keskpankade, k.a Euroopa Keskpanga jaoks teabevahetuse korraldust.

Muudatusettepanek 1273
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pädevad asutused kui Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi osalised 
teevad koostööd usalduse ja täieliku 
vastastikuse austusega, eelkõige tagades 
asjakohase ja usaldusväärse teabe voo 
nende ja teiste Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi osaliste vahel 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 4 



AM\901516ET.doc 35/62 PE489.423v01-00

ET

lõike 3 kohase lojaalse koostöö 
põhimõttega.

Or. en

Selgitus

Selguse ja õiguskindluse huvides peaks kavandatav MIFID kajastama hiljutise Euroopa 
finantsjärelevalve reformi kontekstis kehtestatud koostöö põhimõtet. Peale selle tuleks 
parandada ESCB keskpankade, k.a Euroopa Keskpanga jaoks teabevahetuse korraldust. 
Euroopa Keskpank soovitab kehtestada vajaduse korral sarnased muudatused ka teistes 
asjakohastes finantssektori direktiivides – vt ka kavandatava direktiivi artikli 
muudatusettepanekut 3 Euroopa Keskpanga arvamuses CON/2012/5. (Euroopa Keskpanga 
soovitus).

Muudatusettepanek 1274
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused esitavad ESMA-le 
viivitamata kogu teabe, mis on vajalik tema 
ülesannete täitmiseks käesoleva direktiivi 
ja määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 35 
kohaselt.

2. Pädevad asutused esitavad ESMA-le 
viivitamata kogu teabe, mis on vajalik tema 
ülesannete täitmiseks käesoleva direktiivi 
ja määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 35 
kohaselt ning esitavad vajaduse korral 
Euroopa Keskpankade Süsteemi 
keskpankadele kogu nende vastavate 
ülesannete täitmise seisukohast olulise 
teabe.

Or. en

Selgitus

Selguse ja õiguskindluse huvides peaks kavandatav MIFID kajastama hiljutise Euroopa 
finantsjärelevalve reformi kontekstis kehtestatud koostöö põhimõtet. Peale selle tuleks 
parandada ESCB keskpankade, k.a Euroopa Keskpanga jaoks teabevahetuse korraldust. 
Euroopa Keskpank soovitab kehtestada vajaduse korral sarnased muudatused ka teistes 
asjakohastes finantssektori direktiivides – vt ka kavandatava direktiivi artikli 
muudatusettepanekut 3 Euroopa Keskpanga arvamuses CON/2012/5. (Euroopa Keskpanga 
soovitus).
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Muudatusettepanek 1275
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused esitavad ESMA-le 
viivitamata kogu teabe, mis on vajalik tema 
ülesannete täitmiseks käesoleva direktiivi 
ja määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 35 
kohaselt.

2. Pädevad asutused esitavad ESMA-le 
viivitamata kogu teabe, mis on vajalik tema 
ülesannete täitmiseks käesoleva direktiivi 
ja määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 35 
kohaselt ning vajaduse korral esitavad 
Euroopa Keskpankade Süsteemi 
keskpankadele kogu nende vastavate 
ülesannete täitmise seisukohast olulise 
teabe.

Or. en

Selgitus

Selguse ja õiguskindluse huvides peaks kavandatav MIFID kajastama hiljutise Euroopa 
finantsjärelevalve reformi kontekstis kehtestatud koostöö põhimõtet. Peale selle tuleks 
parandada ESCB keskpankade, k.a Euroopa Keskpanga jaoks teabevahetuse korraldust.

Muudatusettepanek 1276
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 91 a
Välkkauplemist käsitlev ESMA nõuandev 

komisjon
30. juuniks 2014. aastal moodustab 
ESMA riiklikest ekspertidest koosneva 
nõuandva komisjoni, et määrata kindlaks 
välkkauplemise arengud, mis võivad 
endast kujutada turuga manipuleerimist, 
eesmärgiga
a) suurendada ESMA välkkauplemise-
alaseid teadmisi ja
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b) luua Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
... määruse (EÜ) nr .../2012 [MAR] artikli 
5 lõike 1 a eesmärgil loend 
välkkauplemisega seotud kuritarvitustest, 
hõlmates tüssamist, noteeringutega 
üleujutamist ja eksitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1277
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel -92 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -92 a
Üldsätted

1. Euroopa vastaspoolega tuletislepingut 
sõlmiv kolmanda riigi ettevõte peab juhul, 
kui sel tuletisinstrumendil on Euroopa 
Liidus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr .../... artikli 4 lõike 1 
punkti a alapunkti v tähenduses otsene, 
oluline ja ennustatav mõju, saama 
eelnevalt ESMA loa, kui ta esitleb end 
tuletislepingutega kauplejana, sõlmib 
tavalise äritegevuse käigus enda nimel 
regulaarselt tuletislepinguid 
vastaspooltega või tegeleb tegevusega, 
mille tõttu teda tuntakse valdkonnas 
üldiselt tuletislepingutega kauplejana või 
turuosalisena.
2. ESMA peab kandma lõikes 1 osutatud 
kolmandate riikide ettevõtted ESMA poolt 
vastavalt määruse (EÜ) nr .../... (MiFIR) 
artiklile 38 peetavasse kolmandate riikide 
ettevõtete registrisse.
3. ESMA annab lõikes 1 osutatud loa 
ainult juhul, kui ta leiab, et ettevõtte 
päritolumaaks oleva kolmanda riigi 
õigus-, järelevalve- ja jõustamiskord 
vastavad järgmistele tingimustele:
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a) investeerimisteenuste ja 
investeerimistegevuste suhtes 
kohaldatakse pidevalt tegevusloa andmise 
ja tõhusa järelevalve ja jõustamise 
nõudeid;
b) osutatavate investeerimisteenuste ja -
tegevuste suhtes kehtivad piisavad 
kapitalinõuded ja asjakohased nõuded, 
mida kohaldatakse juhtorgani 
aktsionäride ja liikmete suhtes;
c) sisekontrollifunktsiooni valdkonnas 
kohaldatakse investeerimisteenuste ja -
tegevuste suhtes piisavaid 
organisatsioonilisi nõudeid;
d) investeerimisteenuste ja -tegevuste 
suhtes kehtivad asjakohased ärireeglid;
4. Komisjonile delegeeritakse volitused 
võtta vastu regulatiivsed tehnilised 
standardid, milles täpsustatakse järgmine:
a) teave, mida taotlev kolmanda riigi 
ettevõte peab oma lõike 3 kohases 
registreerimistaotluses ESMA-le esitama;
b) lõike 1 kohaselt esitatava teabe vorm;
c) lõikes 3 sätestatud kriteeriumid.
Esimeses lõigus osutatud regulatiivsed 
tehnilised standardid võetakse vastu 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1095/2010 
artiklitele 10–14.
ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu komisjonile 
hiljemalt […]*.
_________________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: …

Or. en

Muudatusettepanek 1278
Jean-Paul Gauzès
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel -92 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -92 b
Dubleerivate või vastuolus olevate 
eeskirjade vältimise mehhanism

1. Komisjon, keda abistab ESMA, peab 
artiklis -92 a sätestatud põhimõtete 
rahvusvahelise kohaldamise, eelkõige 
turuosalistele seatavate võimalike 
dubleerivate või vastuoluliste nõuete üle 
järelevalvet ja koostab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule selle kohta 
aruandeid ning pakub välja võimalikke 
meetmeid.
2. Komisjon võib võtta rakendusõigusakte, 
milles deklareeritakse, et asjaomase
kolmanda riigi õigus-, järelevalve- ja 
jõustamiskord on käesolevast direktiivist 
tulenevate nõuetega samaväärne,
a) kui selle kolmanda riigi õigus- ja 
järelevalvekord tagab, et selles kolmandas 
riigis loa saanud ettevõtted järgivad 
õiguslikult siduvaid nõudeid, millel on 
käesolevas direktiivis, määruses (EÜ) .../... 
(MiFIR) ja direktiivis 2006/49/EÜ 
[kapitali adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusmeetmetes sätestatud nõuetega 
samaväärne mõju;
b) kui kolmas riik sätestab kõnealuste 
ettevõtete suhtes kohaldatava 
usaldusväärsuse raamistiku samaväärse 
vastastikuse tunnustamise ja samaväärse 
vastastikuse juurdepääsu nende turule;
c) kui kolmanda riigi õigus- ja 
järelevalvekord tagab käesolevas 
direktiivis sätestatuga samaväärse 
investorite kaitse ning
d) kui kolmanda riigi õigus- ja 
järelevalvekorda kohaldatakse ja 
jõustatakse tegelikkuses võrdselt ja 
mittemoonutavalt, et tagada asjaomases 
kolmandas riigis tõhus järelevalve ja 
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jõustamine.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 95 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.
3. Lõikes 2 osutatud samaväärsust 
käsitlev rakendusõigusakt tähendab, et 
vastaspooled, kes sõlmivad tuletislepingu, 
millele kohaldatakse artikli -92 a kohast 
menetlust, on vabastatud artikli -92 a 
lõikes 1 osutatud loataotlemise 
menetlusest.
4. ESMA sõlmib koostöölepingud selliste 
kolmandate riikide asjaomaste pädevate 
asutustega, mille õigus- ja järelevalvekord 
on tunnistatud vastavalt lõikele 1 
samaväärseks. Koostöölepingus 
kehtestatakse vähemalt:
a) ESMA ja kõnealuse kolmanda riigi 
pädevate asutuste vahelise teabevahetuse 
mehhanism, sealhulgas juurdepääs kogu 
teabele, mida ESMA küsib muude kui ELi 
ühingute kohta, mis on saanud tegevusloa 
vastavas kolmandas riigis;
b) ESMA-le viivitamatu teatamise 
mehhanism juhul, kui kolmanda riigi 
pädev asutus leiab, et kolmanda riigi 
ühing, mille üle ta järelevalvet teeb ja 
mille ESMA on registreerinud määruse 
(EÜ) nr .../... (MiFIR) artiklis 38 
sätestatud registrisse, rikub oma loa 
tingimusi või muid õigusakte, mida ta on 
kohustatud järgima;
c) järelevalvetegevuse koordineerimise 
menetlused, sealhulgas vajaduse korral 
kohapealsed kontrollid.
5. Komisjon teeb koostöös ESMAga 
järelevalvet selle üle, kas kolmandad 
riigid, kelle kohta on samaväärsust 
kinnitav rakendusakt vastu võetud, 
rakendavad artiklis -92 a sätestatud 
nõuetega samaväärseid nõudeid tõhusalt, 
ning annavad sellest vähemalt kord aastas 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru. 
Kui aruandest ilmneb, et kolmanda riigi 
ametiasutused rakendavad samaväärseid 
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nõudeid puudulikult ja ebajärjekindlalt, 
võtab komisjon 30 kalendripäeva jooksul 
pärast aruande esitamist asjaomase 
kolmanda riigi õigusraamistikule antud 
samaväärsustunnustuse tagasi. 
Samaväärsust kinnitava rakendusakti 
kehtetuks tunnistamise korral hakatakse 
kolmandate riikide ettevõtetele 
automaatselt taas kõiki käesolevas 
direktiivis sätestatud nõudeid kohaldama.

Or. en

Muudatusettepanek 1279
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 94 vastu delegeeritud 
õigusakte seoses artikli 2 lõikega 3, artikli 
4 lõigetega 1 ja 2, artikli 13 lõikega 1, 
artikli 16 lõikega 12, artikli 17 lõikega 6, 
artikli 23 lõikega 3, artikli 24 lõikega 8, 
artikli 25 lõikega 6, artikli 27 lõikega 7, 
artikli 28 lõikega 3, artikli 30 lõikega 5, 
artikli 32 lõikega 3, artikli 35 lõikega 8, 
artikli 44 lõikega 4, artikli 51 lõikega 7, 
artikli 52 lõikega 6, artikli 53 lõikega 4, 
artikli 59 lõikega 3, artikli 60 lõikega 5,
artikli 66 lõigetega 6 ja 7, artikli 67 
lõigetega 3, 7 ja 8, artikli 68 lõikega 5, 
artikli 83 lõikega 7 ning artikli 99 lõikega 
2.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 94 vastu delegeeritud õigusakte 
seoses artikli 13 lõikega 1, artikli 35 
lõikega 8, artikli 44 lõikega 4, artikli 66 
lõikega 7, artikli 67 lõigetega 3, 7 ja 8, 
artikli 68 lõikega 5, artikli 83 lõikega 7 
ning artikli 99 lõikega 2.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine teksti teiste muudatustega.
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Muudatusettepanek 1280
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) organiseeritud kauplemissüsteemide 
toimimise kohta, võttes arvesse pädevate 
asutuste järelevalvekogemusi, ELis 
tegevusloa saanud organiseeritud 
kauplemissüsteemide arvu ning turuosa;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1281
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) väärtpaberite kauplemiskoondteabe 
kehtestamise mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 1282
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) turuhindade andmete üldine areng;

Or. en
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Muudatusettepanek 1283
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) automaatse ja välkkauplemise suhtes 
kehtestatud nõuete mõju kohta;

(c) automaatse ja välkkauplemise suhtes 
kehtestatud nõuete mõju kohta, kaasa 
arvatud artikli 17 lõikes 3 sätestatud 
kohustuste ja nende nõuetekohase 
toimimise või nende üksikutelt aktsiatelt 
ka aktsiaportfellidele laiendamise 
vajaduse läbivaatus;

Or. en

Muudatusettepanek 1284
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kas artiklis 17 kirjeldatud 
minimaalse hinnasammu nõuded on 
avaldanud turul tegutsemisele olulist 
mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 1285
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) mõju kohta, mis piirangute või 
alternatiivse korra kehtestamine on 

(e) mõju kohta, mis piirangute ja täiendava 
korra kehtestamine on avaldanud
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avaldanud likviidsusele, turu 
kuritarvitamisele ja nõuetekohastele 
hinnakujundus- ja arveldustingimustele 
kauba tuletisinstrumentide turgudel;

heausksete riskiturbetehingutega 
nõutavale likviidsusele, turu 
kuritarvitamisele ja nõuetekohase hinna 
tuvastamise funktsiooni tagamisele ja 
arveldustingimustele kauba 
tuletisinstrumentide turgudel ning 
ülemäärase spekuleerimise ja hindade 
volatiilsuse vähendamisele või 
kõrvaldamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 1286
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) V jaotise kohaselt kasutusele võetud 
kauplemiskoondteabe kohta, eelkõige 
seoses kogu turgu hõlmava kvaliteetse 
kauplemisjärgse koondteabe 
kättesaadavusega kasutajasõbralikul kujul 
ja mõistlike kuludega. Kauplemisjärgse 
koondteabe kvaliteedi ja kättesaadavuse 
tagamiseks esitab komisjon koos 
aruandega vajaduse korral seadusandliku 
ettepaneku üheainsa kauplemiskoondteavet 
korraldava üksuse loomiseks.

(f) V jaotise kohaselt kasutusele võetud 
kauplemiskoondteabe kohta, eelkõige 
seoses kogu turgu hõlmava kvaliteetse 
kauplemisjärgse koondteabe 
kättesaadavusega kasutajasõbralikul kujul 
ja mõistlike kuludega. Kauplemisjärgse 
koondteabe kvaliteedi ja kättesaadavuse 
tagamiseks esitab komisjon koos 
aruandega vajaduse korral seadusandliku 
ettepaneku üheainsa kauplemiskoondteavet 
korraldava üksuse loomiseks kõigis varade 
klassides.

Or. en

Muudatusettepanek 1287
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) [artiklis 27] sätestatud parima 



AM\901516ET.doc 45/62 PE489.423v01-00

ET

täitmise kohustuste järgimine 
investeerimisühingute poolt ning 
kauplemiseelse läbipaistvuse tase ELi 
turul, eelkõige kauplemiseelse teabe 
kvaliteet ja sellele juurdepääs investorite 
jaoks, võttes arvesse muu hulgas turu 
killustatuse määra. Komisjon esitab oma 
aruande vajaduse korral koos õigusakti 
ettepanekuga kauplemiseelse koondteabe 
kehtestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1288
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 97 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigus- ja haldusnormid hiljemalt […]. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigus- ja haldusnormid hiljemalt […]*. 
Nad edastavad kõnealuste normide teksti 
ning kõnealuste normide ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

____________________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: üks aasta pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist..

Or. en

Muudatusettepanek 1289
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 97 – lõige 1 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid 
meetmeid alates […], välja arvatud artikli 
67 lõike 2 ülevõtmise sätted, mida 
kohaldatakse [kaks aastat pärast direktiivi 
ülejäänud sätete kohaldamise kuupäeva].

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid 
meetmeid alates […], välja arvatud artikli 
67 lõike 2 ülevõtmise sätted, mida 
kohaldatakse [üks aasta pärast direktiivi 
ülejäänud sätete kohaldamise kuupäeva].
__________________

*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 1290
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 99 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikides juba tegutsevad 
kolmandate riikide äriühingud saavad 
jätkata teenuste osutamist ja tegevust 
kooskõlas siseriikliku õigusega kuni [neli 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist].

1. Liikmesriikides juba tegutsevad 
kolmandate riikide äriühingud saavad 
jätkata teenuste osutamist ja tegevust 
jaeklientidega kooskõlas siseriikliku 
õigusega kuni 31. detsembrini 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 1291
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 99 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitused 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks 

välja jäetud
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kooskõlas artikliga 94, et pikendada lõikes 
1 osutatud kohaldamisaega, võttes arvesse 
samaväärsust käsitlevaid otsuseid, mis 
komisjon on vastavalt artikli 41 lõikele 3 
juba vastu võtnud ning eeldatavaid 
arengusuundi kolmandate riikide 
regulatiivses ja järelevalveraamistikus.

Or. en

Muudatusettepanek 1292
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 101 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 a
Direktiivi 98/26/EÜ muutmine

Direktiivi 98/26/EÜ muudetakse 
järgmiselt:
artiklile 1 lisatakse järgmine lõik:
„Direktiivi ei kohaldata saastekvootide 
suhtes, mis koosnevad direktiivi 
2003/87/EÜ (heitkogustega kauplemise 
süsteem) nõuetele vastavatest mis tahes 
ühikutest.”

Or. en

Selgitus

Direktiiv arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ei ole 
saastekvootide jaoks sobiv.

Muudatusettepanek 1293
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A jagu – punkt 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9) Finantsinstrumentide hoidmine ja 
haldamine kliendi kontol, sealhulgas 
deponeerimine ja seotud teenused, nt 
raha/tagatise haldamine;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Säilitamisteenuseid tuleks käsitleda ka edaspidi MiFIDi raames kõrvalteenusena, kuna paljud 
MiFIDi sätted ei ole väärtpaberite keskdepositooriumide ega säilitajate jaoks sobivad. 
Teenuseid tuleks aga käsitleda üksikasjalikumalt uue väärtpaberite keskdepositooriumite 
määruse ja väärtpaberiõigusakte käsitleva direktiivi raames.

Muudatusettepanek 1294
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A jagu – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9) Finantsinstrumentide hoidmine ja 
haldamine kliendi kontol, sealhulgas 
deponeerimine ja seotud teenused, nt 
raha/tagatise haldamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1295
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A jagu – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9) Finantsinstrumentide hoidmine ja 
haldamine kliendi kontol, sealhulgas 
deponeerimine ja seotud teenused, nt 
raha/tagatise haldamine;

9) Finantsinstrumentide hoidmine ja 
haldamine jaekliendi kontol, sealhulgas 
deponeerimine ja seotud teenused, nt 
raha/tagatise haldamine, kui neid teenuseid 
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pakutakse klientidele põhiteenusena;

Or. en

Selgitus

Finantsinstrumentide hoidmine ja haldamine jaeklientide nimel, sealhulgas säilitamine ja 
seotud teenused, nt raha/tagatise haldamine, kui neid teenuseid pakutakse klientidele 
põhiteenusena.

Muudatusettepanek 1296
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A jagu – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) Organiseeritud kauplemissüsteemide 
korraldamine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1297
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A jagu – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a) Käesoleva direktiivi artikli 4 lõike 2 
punktis 30 määratletud 
algoritmkauplemine.

Or. en

Muudatusettepanek 1298
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A jagu – punkt 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a) Algoritmkauplemine.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et MiFIDi ja MiFIRi kohaldamisala hõlmaks algoritmkauplejaid, ka neid, kes 
kauplevad ainult enda kontol.

Muudatusettepanek 1299
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A jagu – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a) Algoritmkauplemises osalemine.

Or. en

Muudatusettepanek 1300
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – B jagu – punkt -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a) Finantsinstrumentide hoidmine ja 
haldamine kliendi kontol, sealhulgas 
deponeerimine ja seotud teenused, nt 
raha/tagatise haldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1301
Kay Swinburne
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – B jagu – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Finantsinstrumentide hoidmine ja 
haldamine kliendi kontol, sealhulgas 
deponeerimine ja seotud teenused, nt 
raha/tagatise haldamine;

Or. en

Selgitus

Säilitamisteenuseid tuleks käsitleda ka edaspidi MiFIDi raames kõrvalteenusena, kuna paljud 
MiFIDi sätted ei ole väärtpaberite keskdepositooriumide ega säilitajate jaoks sobivad. 
Teenuseid tuleks aga käsitleda üksikasjalikumalt uue väärtpaberite keskdepositooriumite 
määruse ja väärtpaberiõigusakte käsitleva direktiivi raames.

Muudatusettepanek 1302
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – B jagu – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Kindlustuslepingud, mis on 
investeerimisega seotud instrumentidega 
ühenduses.

Or. nl

Muudatusettepanek 1303
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) kinnised investeerimisfondid;
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Or. en

Muudatusettepanek 1304
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
intressiforvardid ja muud väärtpaberite, 
vääringute, intressimäärade või tootlikkuse, 
saastekvootide või muude 
tuletisinstrumentidega, finantsindeksitega 
või finantsmeetmetega seotud 
tuletislepingud, mida võib arveldada 
füüsiliselt või rahas;

4) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
intressiforvardid ja muud väärtpaberite, 
vääringute, intressimäärade või tootlikkuse
või muude tuletisinstrumentidega, 
finantsindeksitega või finantsmeetmetega 
seotud tuletislepingud, mida võib arveldada 
füüsiliselt või rahas;

Or. en

Muudatusettepanek 1305
Werner Langen

Direktiivi ettepanek
I lisa – C jagu – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja 
muud kauba tuletislepingud, mida saab 
füüsiliselt arveldada, tingimusel et nendega 
kaubeldakse reguleeritud turul, 
organiseeritud kauplemissüsteemis või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis;

6) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja 
muud kauba tuletislepingud, mida saab 
füüsiliselt arveldada, tingimusel et nendega 
kaubeldakse reguleeritud turul või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis ja neid 
ei sõlmita kommertseesmärkidel ning neil 
ei ole muude tuletisinstrumentide 
omadusi;

Or. de

Selgitus

Dodd-Franki akt USAs kasutab teistsugust finantsinstrumentide definitsiooni, mis jätab 
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füüsiliselt tarnitavad tuletisinstrumendid finantsinstrumentide kategooriast selgelt välja. 
Ebasoodsa olukorra vältimiseks Euroopa ettevõtete jaoks on vaja määratlust kohandada.

Muudatusettepanek 1306
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja 
muud kauba tuletislepingud, mida saab 
füüsiliselt arveldada, tingimusel et nendega 
kaubeldakse reguleeritud turul, 
organiseeritud kauplemissüsteemis või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis;

6) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja 
muud kauba tuletislepingud, mida saab 
füüsiliselt arveldada, tingimusel et nendega 
kaubeldakse reguleeritud turul, 
organiseeritud kauplemissüsteemis või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis ja neid 
ei sõlmita kommertseesmärkidel ning neil 
ei ole muude tuletisinstrumentide 
omadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 1307
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja 
muud kauba tuletislepingud, mida saab 
füüsiliselt arveldada, tingimusel et 
nendega kaubeldakse reguleeritud turul , 
organiseeritud kauplemissüsteemis või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis;

6) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja 
muud kauba tuletislepingud, mis ei ole ette 
nähtud füüsiliseks arveldamiseks, 
tingimusel et nendega kaubeldakse 
reguleeritud turul, organiseeritud 
kauplemissüsteemis või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis;

Or. en

Muudatusettepanek 1308
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja 
muud kauba tuletislepingud, mida saab 
füüsiliselt arveldada, tingimusel et nendega 
kaubeldakse reguleeritud turul, 
organiseeritud kauplemissüsteemis või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis;

6) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja 
muud kauba tuletislepingud, mida saab 
füüsiliselt arveldada, tingimusel et nendega 
kaubeldakse reguleeritud turul või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis;

Or. en

Muudatusettepanek 1309
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
forvardlepingud ja muud kauba 
tuletislepingud, mida saab füüsiliselt 
arveldada, mida ei ole nimetatud C jao 
punktis 6 ja mis ei teeni 
kommertseesmärki, millel on teiste 
tuletisinstrumentide omadused muu hulgas 
seoses sellega, kas neid tasaarveldatakse 
tunnustatud kliiringukodade kaudu või 
nende suhtes kehtib regulaarne 
lisatagatise esitamise nõue;

7) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
forvardlepingud ja muud kauba 
tuletislepingud, mida saab füüsiliselt 
arveldada, mida ei ole nimetatud C jao 
punktis 6 ja mis ei teeni 
kommertseesmärki, millel on teiste 
tuletisinstrumentide omadused;

Or. en

Muudatusettepanek 1310
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
forvardlepingud ja muud kauba 
tuletislepingud, mida saab füüsiliselt 
arveldada, mida ei ole nimetatud C jao 
punktis 6 ja mis ei teeni 
kommertseesmärki, millel on teiste 
tuletisinstrumentide omadused muu hulgas 
seoses sellega, kas neid tasaarveldatakse 
tunnustatud kliiringukodade kaudu või 
nende suhtes kehtib regulaarne lisatagatise 
esitamise nõue;

7) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
forvardlepingud ja muud kauba 
tuletislepingud, mis ei ole ette nähtud 
füüsiliseks arveldamiseks, mida ei ole 
nimetatud C jao punktis 6 ja mis ei teeni 
kommertseesmärki, millel on teiste 
tuletisinstrumentide omadused muu hulgas 
seoses sellega, kas neid tasaarveldatakse 
tunnustatud kliiringukodade kaudu või 
nende suhtes kehtib regulaarne lisatagatise 
esitamise nõue;

Or. en

Selgitus

Käesoleva ettepanekuga viidaks ELi õigus kooskõlla vahetusinstrumentide määratlusega 
Ameerika Ühendriikide Dodd-Franki seaduses, mille kohaselt tuletislepingu aluseks oleva 
kauba kättetoimetamise kavatsuse element on aluseks tulevikus füüsiliselt kättetoimetatavate 
kaupade väljajätmiseks. Füüsilisi tulevikulepinguid, mis finantsinstrumentide määratluse 
seast välja jäetakse, käsitleb automaatselt gaasi- ja energiakaupade REMIT.

Muudatusettepanek 1311
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
intressiforvardid ja muud klimaatiliste 
muutujate, prahihindade, 
inflatsioonimäärade või muu ametliku 
majandusstatistikaga seotud 
tuletislepingud, mida peab arveldama rahas 
või mida võib arveldada rahas ühe poole 
valikul muul juhul, kui kohustuste 
täitmatajätmise või muu lõpetamisega 
seotud sündmuse tõttu, samuti muud 
varade, õiguste, kohustuste, indeksite ja 
käesolevas jaos nimetamata meetmetega 
seotud tuletislepingud, millel on teiste 

10) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
intressiforvardid ja muud klimaatiliste 
muutujate, prahihindade, 
inflatsioonimäärade või muu ametliku 
majandusstatistikaga seotud 
tuletislepingud, mida peab arveldama rahas 
või mida võib arveldada rahas ühe poole 
valikul muul juhul, kui kohustuste 
täitmatajätmise või muu lõpetamisega 
seotud sündmuse tõttu, samuti muud 
varade, õiguste, kohustuste, indeksite ja 
käesolevas jaos nimetamata meetmetega 
seotud tuletislepingud, millel on teiste 
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tuletisinstrumentide omadused muu hulgas 
seoses sellega, kas nendega kaubeldakse 
reguleeritud turul, organiseeritud 
kauplemissüsteemis või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, tasaarveldatakse 
tunnustatud kliiringukodade kaudu või 
nende suhtes kehtib regulaarne 
lisatagatise esitamise nõue.

tuletisinstrumentide omadused.

Or. en

Muudatusettepanek 1312
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
intressiforvardid ja muud klimaatiliste 
muutujate, prahihindade, 
inflatsioonimäärade või muu ametliku 
majandusstatistikaga seotud 
tuletislepingud, mida peab arveldama rahas 
või mida võib arveldada rahas ühe poole 
valikul muul juhul, kui kohustuste 
täitmatajätmise või muu lõpetamisega 
seotud sündmuse tõttu, samuti muud 
varade, õiguste, kohustuste, indeksite ja 
käesolevas jaos nimetamata meetmetega 
seotud tuletislepingud, millel on teiste 
tuletisinstrumentide omadused muu hulgas 
seoses sellega, kas nendega kaubeldakse 
reguleeritud turul, organiseeritud 
kauplemissüsteemis või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, tasaarveldatakse 
tunnustatud kliiringukodade kaudu või 
nende suhtes kehtib regulaarne lisatagatise 
esitamise nõue.

10) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
intressiforvardid ja muud klimaatiliste 
muutujate, prahihindade, saastekvootide,
inflatsioonimäärade või muu ametliku 
majandusstatistikaga seotud 
tuletislepingud, mida peab arveldama rahas 
või mida võib arveldada rahas ühe poole 
valikul muul juhul, kui kohustuste 
täitmatajätmise või muu lõpetamisega 
seotud sündmuse tõttu, samuti muud 
varade, õiguste, kohustuste, indeksite ja 
käesolevas jaos nimetamata meetmetega 
seotud tuletislepingud, millel on teiste 
tuletisinstrumentide omadused muu hulgas 
seoses sellega, kas nendega kaubeldakse 
reguleeritud turul, organiseeritud 
kauplemissüsteemis või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, tasaarveldatakse 
tunnustatud kliiringukodade kaudu või 
nende suhtes kehtib regulaarne lisatagatise 
esitamise nõue.

Or. en
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Muudatusettepanek 1313
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Saastekvoodid, mis koosnevad 
direktiivi 2003/87/EÜ (heitkogustega 
kauplemise süsteem) nõuetele vastavatest 
mis tahes ühikutest.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Saastekvoodid ei ole finantsinstrumendid: need ei ole oma olemuselt mõeldud 
investeerimisvahenditena kasutamiseks. Nende eesmärk on ilmselge, milleks on 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise saavutamine. Saastekvootide 
finantsinstrumentide määratlusse kaasamise tulemusel kohaldatakse finantsõigusakte 
reaalmajanduses osalevatele tööstusettevõtetele.

Muudatusettepanek 1314
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a) Kahtluste vältimiseks ei määratleta 
finantstuletisinstrumendina letis 
sõlmitavaid kaupadega seotud 
tulevikulepinguid, mis füüsiliselt 
arveldatakse.

Or. en

Selgitus

MFID II tekst peaks jätma finantstuletisinstrumentide tehingute seast selgesõnalisemalt välja 
letis müüdavad ja füüsiliselt arveldatavad kaubad. Muudatusettepaneku mõte on aidata 
selgitada paremini seda mõistet, mis on kriitilise tähtsusega füüsiliste kaupadega tegelevate 
ja enda äririskide juhtimisega tegelevatele mittefinantsettevõtetele.
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Muudatusettepanek 1315
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa 1 – C a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C a jagu
Muud instrumendid

1) Saastekvoote, mis koosnevad direktiivi 
2003/87/EÜ (heitkogustega kauplemise 
süsteem) nõuetele vastavatest mis tahes 
ühikutest, käsitletakse 
finantsinstrumentidena ainult käesoleva 
direktiivi, määruse (EÜ) nr .../... [MiFIR], 
määruse (EÜ) nr .../... [turu 
kuritarvitamise määrus] ning direktiivi 
(EÜ) nr .../... [turu kuritarvitamise 
direktiiv] kohaldamisel. 

Or. en

Selgitus

Saastekvoodid ei ole oma olemuselt finantsinstrumendid.

Muudatusettepanek 1316
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – D jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Kauplemiskoondteabe pakkuja; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1317
Robert Goebbels
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – esimene lõik – punkt 1 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) kohalikud ettevõtjad; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui „kohalikud ettevõtjad” peaks viitama kohalikele ametiasutustele, tuleks see punkt välja 
jätta. Kohalikke omavalitsusi ja kohalikke ametiasutusi ei tohiks kunagi käsitleda kutseliste 
klientidena, kuna nad toetuvad maksumaksja rahale.

Muudatusettepanek 1318
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eespool nimetatud üksused loetakse 
kutselisteks. Neil tuleb siiski lubada 
taotleda mittekutselist kohtlemist ja 
investeerimisühingud võivad nõustuda
pakkuma kõrgemat kaitsetaset. Kui 
investeerimisühingu klient on eespool 
nimetatud ettevõtja, peab 
investeerimisühing teavitama teda enne 
teenuste osutamist, et ühingule 
kättesaadavale teabele tuginedes loetakse 
klienti kutseliseks kliendiks ja koheldakse 
sellisena, kui ühing ja klient ei lepi kokku 
teisiti. Ühing peab ühtlasi teavitama klienti, 
et ta võib taotleda lepingutingimuste 
muutmist, et tagada kõrgematasemeline 
kaitse.

Eespool nimetatud üksused loetakse 
kutselisteks. Neil tuleb siiski lubada 
taotleda mittekutselist kohtlemist ja 
investeerimisühingud nõustuvad taotluse 
korral pakkuma kõrgemat kaitsetaset. Kui 
investeerimisühingu klient on eespool 
nimetatud ettevõtja, peab 
investeerimisühing teavitama teda enne 
teenuste osutamist, et ühingule 
kättesaadavale teabele tuginedes loetakse 
klienti kutseliseks kliendiks ja koheldakse 
sellisena, kui klient ei taotle 
mittekutselisena kohtlemist. Ühing peab 
ühtlasi teavitama klienti, et ta võib taotleda 
lepingutingimuste muutmist, et tagada 
kõrgematasemeline kaitse.

Or. en

Selgitus

Kutselistel klientidel peaks olema täielik õigus saada taotluse korral kõrgematasemelist 
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kaitset.

Muudatusettepanek 1319
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – II osa – punkt II.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muudel kui I jaos nimetatud klientidel, 
sealhulgas avaliku sektori asutustel, 
kohalikel omavalitsustel ja erainvestoritel, 
võib samuti lubada loobuda mõningatest 
äritegevuse eeskirjadega tagatud 
kaitsemeetmetest.

Muudel kui I jaos nimetatud klientidel, 
kuid mitte avaliku sektori asutustel ja
kohalikel omavalitsustel, võib samuti 
lubada loobuda mõningatest äritegevuse 
eeskirjadega tagatud kaitsemeetmetest.

Or. en

Selgitus

Kohalikke omavalitsusi ja kohalikke ametiasutusi ei tohiks kunagi käsitleda kutseliste 
klientidena, kuna nad toetuvad maksumaksja rahale.

Muudatusettepanek 1320
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – II osa – punkt II.1 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad võtta vastu 
erikriteeriumid selliste kohalike 
omavalitsuste ja kohalike omavalitsuste 
asutuste asjatundlikkuse ja teadmiste 
hindamiseks, kes taotlevad kohtlemist 
kutselise kliendina. Selliseid kriteeriume 
võib kohaldada alternatiivselt või 
täiendavalt eelmises punktis loetletud 
kriteeriumidele.

Liikmesriigid võtavad vastu ranged
erikriteeriumid selliste kohalike 
omavalitsuste ja kohalike omavalitsuste 
asutuste asjatundlikkuse ja teadmiste 
hindamiseks, kes taotlevad kohtlemist 
kutselise kliendina. Selliseid kriteeriume 
võib kohaldada alternatiivselt või 
täiendavalt eelmises punktis loetletud 
kriteeriumidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1321
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Parlamendi muudatusettepanek

II a lisa

Reklaami või turundusteabe kulude erinõuded

%
pa

Märkused 

(Kõik arvutused põhinevad minimaalsel 
nõutaval investeeringul või miinimumi 
puudumise korral tüüpilisel 
investeeringu suurusel)

% aastane haldustasu

% säilitamis- ja halduskulud jmt

% tulemustasu 12 kuu avaldatud tulemustasu või kuni 
kolme aasta keskmise alusel vastavalt 
andmete kättesaadavusele.

% tehingukulud 12 kuu või kuni kolme aasta keskmise 
alusel vastavalt andmete 
kättesaadavusele. 
Tehingukulud = portfelli käibe määr X 
hinnanguline alusvarade 
ostmise/müümise täielik kulu. 
Enamik fonde kasutab lihtsalt ühist 
kokkulepitud kulude kava.

% mis tahes muud kulud Nt alusfondide lisakulud investeerimisel 
„fondifondi” struktuuri, kui need ei 
sisaldu eespool nimetatud kuludes.

Miinus võimalikud korduvad 
tulud

Nt väärtpaberite laenamise netotulud või 
saadud muud korduvad tulud 12 kuu või 
kuni kolme aasta keskmise alusel 
vastavalt andmete kättesaadavusele.

Teenusepakkuja kogukulud Seda näitajat peaksid fondijuhid 
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reklaamima.
Platvormitasud müügikanali A 
kaudu

Kui need ei sisaldu juba eespool 
nimetatud näitajates.

Sisenemis-/väljumiskulud 
müügikanali A kaudu

Kõik kulud tuleks amortiseerida viie 
aasta või investeeringu eeldatava kestuse 
jooksul, kui ei ole teisiti sätestatud, 
näiteks pensionide puhul.

Nõustamistasud/mahahindlused 
või muud tasud/korduvad tulud, 
mida eespool toodud 
müügikanali A näitajad ei hõlma

Amortiseeritakse viie aasta jooksul, kui 
ei ole selgesõnaliselt teisiti sätestatud.

Investeerimise kogukulu 
müügikanali A kaudu

Seda näitajat peaks müügikanal 
reklaamima.

Or. en


