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Muudatusettepanek 218
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Finantskriis on toonud esile puudused 
finantsturgude toimimises ja 
läbipaistvuses. Finantsturgude arenemise 
käigus on ilmnenud vajadus tugevdada 
finantsinstrumentide turgude reguleerimise 
raamistikku, et suurendada läbipaistvust, 
paremini kaitsta investoreid, suurendada 
usaldust, vähendada reguleerimata 
valdkondi ning tagada, et 
järelevalveasutustele antakse nende 
ülesannete täitmiseks piisavad volitused.

(4) Finantskriis on toonud esile puudused 
finantsturgude toimimises ja 
läbipaistvuses. Finantsturgude arenemise 
käigus on ilmnenud vajadus tugevdada 
finantsinstrumentide turgude reguleerimise 
raamistikku, et suurendada läbipaistvust, 
paremini kaitsta investoreid, suurendada 
usaldust, tagada, et ei esineks
reguleerimata valdkondi, ning tagada, et 
järelevalveasutustele antakse nende 
ülesannete täitmiseks piisavad volitused.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Rahvusvahelise tasandi reguleerivad 
asutused on ühisel seisukohal, et 
finantskriisi on soodustanud üldjuhtimisega 
seotud puudused paljudes 
finantseerimisasutustes, sealhulgas tõhusa 
kontrolli puudumine ja tasakaalustamatus.
Ülemäärane ja ettevaatamatu riskide 
võtmine võib viia finantseerimisasutuste 
maksejõuetuseni ning põhjustada 
süsteemseid probleeme liikmesriikides ja 
kogu maailmas. Klientidele teenuseid 
osutavate äriühingute ebakorrektne 
käitumine võib tekitada investoritele kahju 

(5) Rahvusvahelise tasandi reguleerivad 
asutused on ühisel seisukohal, et 
finantskriisi on soodustanud üldjuhtimisega 
seotud puudused paljudes 
finantseerimisasutustes, sealhulgas tõhusa 
kontrolli puudumine ja tasakaalustamatus.
Ülemäärane ja ettevaatamatu riskide 
võtmine võib viia finantseerimisasutuste 
maksejõuetuseni ning põhjustada 
süsteemseid probleeme liikmesriikides ja 
kogu maailmas. Klientidele teenuseid 
osutavate äriühingute ebakorrektne 
käitumine võib tekitada investoritele kahju 
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ning õõnestada nende usaldust. Et 
vähendada üldjuhtimise puuduste 
potentsiaalselt kahjulikku mõju, tuleks 
direktiivi sätteid täiendada 
üksikasjalikumate põhimõtete ja 
miinimumstandarditega. Kõnealuste 
põhimõtete ja standardite kohaldamisel 
tuleks arvesse võtta investeerimisühingute 
laadi, ulatust ja keerukust.

ning õõnestada nende usaldust. Et 
vähendada üldjuhtimise puuduste 
potentsiaalselt kahjulikku mõju, tuleks 
direktiivi sätteid täiendada 
üksikasjalikumate põhimõtete ja 
miinimumstandarditega. Kõnealuste 
põhimõtete ja standardite kohaldamisel 
tuleks arvesse võtta investeerimisühingute 
laadi, ulatust ja keerukust. Aktsionärid 
peavad tagama, et juhatuse liikmetel oleks 
igal ajal piisavalt hea maine ning neil 
oleks piisavad teadmised, oskused ja 
kogemused, kuigi on teada, et juhtkonnad 
erinevad ja et üksikasjalised sätted ning 
ametikohtade arvulised piirangud on 
seega põhjendamatud.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Pervenche Berès

Komisjoni ettepanek
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Riigipead ja valitsusjuhid võtsid 
4. novembril 2011 Cannes’is toimunud 
G20 tippkohtumisel kohustuse, mille 
eesmärk on luua „juriidilise isiku 
rahvusvahelise tunnus (legal entity 
identifier – LEI), millega määratakse 
üheselt kindlaks finantstehingute 
vastaspooled”.

Or. fr

Muudatusettepanek 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Finantsinstrumentide loetellu on 
asjakohane lisada teatavad kauba 
tuletisinstrumendid ja muu, mis on 
moodustatud ja millega kaubeldakse viisil, 
mis tekitab traditsiooniliste 
finantsinstrumentidega võrreldavaid 
regulatiivseid küsimusi.

(8) Finantsinstrumentide loetellu on 
asjakohane lisada kõik kauba 
tuletisinstrumendid ja muu, mis on 
moodustatud ja millega kaubeldakse viisil, 
mis tekitab traditsiooniliste 
finantsinstrumentidega võrreldavaid 
regulatiivseid küsimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Finantsinstrumentide loetellu on 
asjakohane lisada teatavad kauba 
tuletisinstrumendid ja muu, mis on 
moodustatud ja millega kaubeldakse viisil, 
mis tekitab traditsiooniliste 
finantsinstrumentidega võrreldavaid 
regulatiivseid küsimusi.

(8) Finantsinstrumentide loetellu on 
asjakohane lisada teatavad kauba 
tuletisinstrumendid ja muu, mis on 
moodustatud ja millega kaubeldakse viisil, 
mis tekitab traditsiooniliste 
finantsinstrumentidega võrreldavaid 
regulatiivseid küsimusi. Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 
2009/138/EÜ kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II) I lisas 
sätestatud käsitlusliikidega seotud 
kindlustuslepingute suhtes, kui need on 
sõlmitud kindlustusseltsi, 
edasikindlustusseltsi, kolmanda riigi 
kindlustusseltsi või kolmanda riigi 
edasikindlustusseltsiga.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Saastekvootide järelturu hetketehingute 
sõlmimisel on esinenud pettust, mis võib 
õõnestada usaldust direktiiviga 
2003/87/EÜ loodud heitkogustega 
kauplemise süsteemi vastu, ning võetakse 
meetmeid saastekvootide registrite 
süsteemi ja saastekvootidega kauplemise 
konto avamise tingimuste karmistamiseks.
Kõnealuste turgude terviklikumaks 
muutmiseks ja nende tõhusa toimimise, 
sealhulgas kauplemise ulatusliku 
järelevalve tagamiseks on asjakohane 
täiendada direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt 
võetud meetmeid, tuues saastekvoodid 
täielikult käesoleva direktiivi ja määruse ---
-/-- (turu kuritarvitamist käsitlev määrus, 
MAR) reguleerimisalasse, liigitades need 
finantsinstrumentideks.

(9) Saastekvootide järelturu hetketehingute 
sõlmimisel on esinenud pettust, mis võib 
õõnestada usaldust direktiiviga 
2003/87/EÜ loodud heitkogustega 
kauplemise süsteemi vastu, ning võetakse 
meetmeid saastekvootide registrite 
süsteemi ja saastekvootidega kauplemise 
konto avamise tingimuste karmistamiseks.
Kõnealuste turgude terviklikumaks 
muutmiseks ja nende tõhusa toimimise, 
sealhulgas kauplemise ulatusliku 
järelevalve tagamiseks on asjakohane 
täiendada direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt 
võetud meetmeid, tuues saastekvoodid 
täielikult käesoleva direktiivi ja määruse ---
-/-- (turu kuritarvitamist käsitlev määrus, 
MAR) reguleerimisalasse.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) On vaja kehtestada terviklik 
regulatiivne kord, mis reguleerib 
finantsinstrumentidega tehingute tegemist, 
olenemata nende tehingute sõlmimiseks 
kasutatavatest kauplemismeetoditest, et 
tagada investeerimistehingute tegemisel 
kõrge kvaliteet ja säilitada finantssüsteemi 
terviklikkust ja üldist tõhusust. Tuleks ette 
näha ühtne ja riskitundlik raamistik 
Euroopa finantsturul hetkel toimiva 
korralduste täitmise süsteemi 

(11) On vaja kehtestada terviklik 
regulatiivne kord, mis reguleerib 
finantsinstrumentidega tehingute tegemist, 
olenemata nende tehingute sõlmimiseks 
kasutatavatest kauplemismeetoditest, et 
tagada investeerimistehingute tegemisel 
kõrge kvaliteet ja säilitada finantssüsteemi 
terviklikkust ja üldist tõhusust. Tuleks ette 
näha ühtne ja riskitundlik raamistik 
Euroopa finantsturul hetkel toimiva 
korralduste täitmise süsteemi 
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reguleerimiseks. On vaja tunnustada uue 
organiseeritud kauplemissüsteemide 
põlvkonna esilekerkimist kõrvuti 
reguleeritud turgudega, mille suhtes tuleks 
kehtestada kohustused eesmärgiga säilitada 
finantsturgude tõhusat ja korrektset 
toimimist.

reguleerimiseks. On vaja tunnustada uue 
organiseeritud kauplemissüsteemide 
põlvkonna esilekerkimist kõrvuti 
reguleeritud turgudega ja mitmepoolse 
kauplemissüsteemiga, millele on kasuks 
tulnud praeguse finantsinstrumentide 
turge käsitleva direktiivi kohaldamisala 
seaduslüngad ja mille suhtes tuleks 
kehtestada kohustused eesmärgiga säilitada 
finantsturgude tõhusat ja korrektset 
toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kõik kauplemiskohad, st reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, 
peaksid kehtestama läbipaistvad eeskirjad 
süsteemile juurdepääsu kohta. Kui 
reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid peaksid jätkuvalt 
rakendama seoses liikmeks või osaliseks 
lubamisega väga sarnaseid nõudeid, siis 
organiseeritud kauplemissüsteemid
peaksid juurdepääsu lubamisel ja 
piiramisel saama lähtuda muu hulgas 
korraldajate rollist ja kohustustest süsteemi
klientide suhtes.

(12) Kõik kauplemiskohad, st reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad, 
peaksid kehtestama läbipaistvad eeskirjad 
süsteemile juurdepääsu kohta. Kui 
reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid peaksid jätkuvalt 
rakendama seoses liikmeks või osaliseks 
lubamisega väga sarnaseid nõudeid, siis 
kliendi korralduste süsteemsed täitjad
peaksid juurdepääsu lubamisel ja 
piiramisel saama lähtuda muu hulgas 
korraldajate rollist ja kohustustest klientide 
suhtes.

(Käesolevat muudatusettepanekut (st 
„organiseeritud kauplemissüsteemide” 
kustutamist) kohaldatakse kogu teksti 
ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse 
vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en
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Selgitus

All trading platforms operated by market operators or investment firms should be properly 
regulated. As supported by the European Parliament in its December 2010 Report on Dark 
Pools, there is no need for the creation of a uus trading venue category for any asset class 
(i.e.OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, including the inclusion 
of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should be deleted. Instead, the 
existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and SI) should be clarified 
and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which should not be subject to 
the public market rules, must be introduced.Systematic Internalisation needs to continue to be 
included expressly as a trading venue, and should be subject to transparent access rules. SIs 
should be able to limit their trading participants to their clients, given that the operator runs 
a risk by carrying out the trades on its own book.

Muudatusettepanek 226
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kõik kauplemiskohad, st reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, 
peaksid kehtestama läbipaistvad eeskirjad 
süsteemile juurdepääsu kohta. Kui 
reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid peaksid jätkuvalt 
rakendama seoses liikmeks või osaliseks 
lubamisega väga sarnaseid nõudeid, siis 
organiseeritud kauplemissüsteemid
peaksid juurdepääsu lubamisel ja 
piiramisel saama lähtuda muu hulgas 
korraldajate rollist ja kohustustest süsteemi 
klientide suhtes.

(12) Kõik kauplemiskohad, st reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad, 
peaksid kehtestama läbipaistvad eeskirjad 
süsteemile juurdepääsu kohta. Kui 
reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid peaksid jätkuvalt 
rakendama seoses liikmeks või osaliseks 
lubamisega väga sarnaseid nõudeid, siis 
kliendi korralduste süsteemsed täitjad
peaksid juurdepääsu lubamisel ja 
piiramisel saama lähtuda muu hulgas 
korraldajate rollist ja kohustustest süsteemi 
klientide suhtes.

(Organiseeritud kauplemissüsteemide 
väljajätmist käesolevas 
muudatusettepanekus kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en
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Selgitus

Peamine tegur, mis eristab organiseeritud kauplemissüsteemi mitmepoolsest 
kauplemissüsteemist, on diskreetsus kliendi korralduste täitmisel, mis võib kahjustada 
eelkõige just ebapiisavalt informeeritud investoreid. Lisaks võib uus kategooria turge veel 
enam killustada. Kauplemissüsteem on finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi täitmise 
koht ja peab seega alluma läbipaistvatele juurdepääsureeglitele. Ometi võib 
kauplemissüsteem teatud juhtudel piirata juurdepääsu platvormidele, kuna kauplemissüsteemi 
korraldaja riskeerib, tehes tehinguid omaenda raamatus.

Muudatusettepanek 227
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kõik kauplemiskohad, st reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, 
peaksid kehtestama läbipaistvad eeskirjad 
süsteemile juurdepääsu kohta. Kui 
reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid peaksid jätkuvalt 
rakendama seoses liikmeks või osaliseks 
lubamisega väga sarnaseid nõudeid, siis 
organiseeritud kauplemissüsteemid
peaksid juurdepääsu lubamisel ja 
piiramisel saama lähtuda muu hulgas 
korraldajate rollist ja kohustustest süsteemi 
klientide suhtes.

(12) Kõik kauplemiskohad, st reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad, 
peaksid kehtestama läbipaistvad eeskirjad 
süsteemile juurdepääsu kohta. Kui 
reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid peaksid jätkuvalt 
rakendama seoses liikmeks või osaliseks 
lubamisega väga sarnaseid nõudeid, siis 
kliendi korralduste süsteemsed täitjad
peaksid juurdepääsu lubamisel ja 
piiramisel saama lähtuda muu hulgas 
korraldajate rollist ja kohustustest süsteemi 
klientide suhtes.

Or. en

Selgitus

Organiseeritud kauplemissüsteemi kategooria on kustutatud, kuna kõik turu korraldajate ja 
investeerimisühingute juhitud kauplemisplatvormid peaksid alluma turureeglitele (nt 
läbipaistvus, suvatu tehingute tegemine, diskrimineerimata ligipääs ja täielik turu 
järelevalve).

Muudatusettepanek 228
Anne E. Jensen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kõik kauplemiskohad, st reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, 
peaksid kehtestama läbipaistvad eeskirjad 
süsteemile juurdepääsu kohta. Kui 
reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid peaksid jätkuvalt 
rakendama seoses liikmeks või osaliseks 
lubamisega väga sarnaseid nõudeid, siis 
organiseeritud kauplemissüsteemid peaksid 
juurdepääsu lubamisel ja piiramisel saama 
lähtuda muu hulgas korraldajate rollist ja 
kohustustest süsteemi klientide suhtes.

(12) Kõik kauplemiskohad, st reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, 
peaksid kehtestama läbipaistvad eeskirjad 
süsteemile juurdepääsu kohta. Kui 
reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid peaksid jätkuvalt 
rakendama seoses liikmeks või osaliseks 
lubamisega sarnaseid nõudeid, siis 
organiseeritud kauplemissüsteemid, mis 
tagavad organiseeritud kauplemise 
korraldamise ja tehingute sõlmimise 
muude rahaliste vahendite kui aktsiate 
näol, peaksid juurdepääsu lubamisel ja 
piiramisel saama lähtuda muu hulgas 
korraldajate rollist ja kohustustest süsteemi 
klientide suhtes. Organiseeritud 
kauplemissüsteemide puhul, mis tagavad 
aktsiates kauplemise korraldamise ja 
tehingute sõlmimise, peab organiseeritud 
kauplemissüsteemide valikuvabadus 
juurdepääsu määratlemisel ja keelamisel 
piirduma üksnes oma klientidele ja mitte 
reitinguagentuuridele ega 
investeerimisühingutele juurdepääsu 
tagamisega. Lisaks peavad aktsiates 
kauplemise korraldamist ja tehingute 
sõlmimist tagavad organiseeritud 
kauplemissüsteemid kaotama kõik 
juurdepääsupiirangud, kui need 
saavutavad märkimisväärse turuosa 
asjaomastes aktsiates.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kõik kauplemiskohad, st reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, 
peaksid kehtestama läbipaistvad eeskirjad 
süsteemile juurdepääsu kohta. Kui 
reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid peaksid jätkuvalt 
rakendama seoses liikmeks või osaliseks 
lubamisega väga sarnaseid nõudeid, siis 
organiseeritud kauplemissüsteemid peaksid 
juurdepääsu lubamisel ja piiramisel saama 
lähtuda muu hulgas korraldajate rollist ja 
kohustustest süsteemi klientide suhtes.

(12) Kõik kauplemiskohad, st reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, 
peaksid kehtestama läbipaistvad eeskirjad 
süsteemile juurdepääsu kohta. Kui 
reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid peaksid jätkuvalt 
rakendama seoses liikmeks või osaliseks 
lubamisega väga sarnaseid nõudeid, siis 
organiseeritud kauplemissüsteemid peaksid 
juurdepääsu lubamisel ja piiramisel saama 
lähtuda muu hulgas korraldajate rollist ja 
kohustustest süsteemi klientide suhtes.
Tagamaks investoritele parema valiku ja 
paindlikkuse, võivad reguleeritud turgude 
korraldajad, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid tagada kasutajatele 
võimaluse täpsustada tehingukorralduste 
tüüpi, millega tema süsteemi sisenevad 
tehingud on seotud (lähtuvalt osapoole 
krediidivõimest või muudest teguritest).

Or. en

Selgitus

Kauplemiskohtade, reguleeritud turgude, mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja 
organiseeritud kauplemissüsteemide kasutajatele peab olema tagatud vabadus määratleda, 
milliste krediidivoogudega nende tehingud on seotud. See võimaldaks neil valida kauplemise
pensionifondidega ja mitte välkkauplemise või valida osapool lähtuvalt viimase 
krediidivõimest. See võimaldab ettevõtjatel saada paremat kontrolli riskide haldamise ja neid 
puudutava likviidsuse liigi üle. Kõnealune valikuvabadus ei tohiks lubada klientidel osapooli 
diskrimineerida.

Muudatusettepanek 230
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide määratlemisel 
peavad turul osalejad saama valida, 
millise turul osaleja kategooriaga nende 
tehingud on seotud, tingimusel et vastav 
valik on langetatud avatud ja läbipaistval 
viisil ning et sellega ei kaasne 
diskrimineerimist kauplemissüsteemi 
korraldaja poolt. Kasutusele võetakse 
täpsemad märgistused ja graafikud, 
kauplemiskohtadel peaks olema võimalik 
määrata erinevaid liikmete kategooriaid, 
et kaasa aidata kõnealuse valikulise 
lisateenuse kasutamisele.

Or. en

Selgitus

Praegu pakuvad mitmed mitmepoolsed kauplemissüsteemid kasutajatele kõnealust võimalust 
kas vaba valiku alusel või eritehnoloogiate vahendusel. Kuna käesolev õigusakt võimaldab 
määratleda teatud turul osalejate kategooriaid, tuleks täpsustada, et mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud kauplemissüsteemid peaksid võimaldama klientidel 
valida, milliseid tehinguid nad soovivad vältida (näiteks tehinguid välkkauplemisega 
tegelevate äriühingutega). 

Muudatusettepanek 231
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Investeerimisühingut, mis täidab 
kliendi korraldusi enda kapitali arvel, 
tuleks pidada kliendi korralduste 
süsteemseks täitjaks, kui tehinguid 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme või 
organiseeritud kauplemissüsteeme ei tehta 
harva, ühekordselt või ebaregulaarselt.

(13) Kliendi korralduste süsteemse täitja all 
mõistetakse investeerimisühingut, mis teeb 
organiseeritult, sageli ja süstemaatiliselt 
oma arvel tehinguid, täites klientide 
korraldusi väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Et 
tagada kõnealuse määratluse objektiivne ja 
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Kliendi korralduste süsteemse täitja all 
mõistetakse investeerimisühingut, mis teeb 
organiseeritult, sageli ja süstemaatiliselt 
oma arvel tehinguid, täites klientide 
korraldusi väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Et 
tagada kõnealuse määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks arvesse võtta kõiki 
klientidega tehtud kahepoolseid tehinguid 
ning kindlaks tegemisel, kas 
investeerimisühing tuleb registreerida 
kliendi korralduste süsteemse täitajana, 
tuleb komisjoni määruse (EÜ) nr 
1287/2006 (millega rakendatakse direktiivi 
2004/39/EÜ) artikliga 21 ette nähtud 
kvalitatiivseid kriteeriume täiendada 
kvantitatiivsete kriteeriumidega. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem, mille puhul viiakse kokku 
mitme kolmanda osapoole ostu- ja 
müügihuvid, siis kliendi korralduste 
süsteemsel täitjal ei tohiks lubada 
kolmandate osapoolte ostu- ja müügihuve 
kokku tuua.

tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks arvesse võtta kõiki 
klientidega tehtud kahepoolseid tehinguid 
kui korralduste täitmise tulemusi ning 
kindlaks tegemisel, kas investeerimisühing 
tuleb registreerida kliendi korralduste 
süsteemse täitajana, tuleb komisjoni 
määruse (EÜ) nr 1287/2006 (millega 
rakendatakse direktiivi 2004/39/EÜ) 
artikliga 21 ette nähtud kvalitatiivseid 
kriteeriume täiendada kvantitatiivsete 
kriteeriumidega. Kui organiseeritud 
kauplemissüsteem on mis tahes süsteem, 
mille puhul viiakse kokku mitme kolmanda 
osapoole ostu- ja müügihuvid, siis kliendi 
korralduste süsteemsel täitjal ei tohiks 
lubada kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuve kokku tuua.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Investeerimisühingut, mis täidab 
kliendi korraldusi enda kapitali arvel, 
tuleks pidada kliendi korralduste 
süsteemseks täitjaks, kui tehinguid 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme või 
organiseeritud kauplemissüsteeme ei tehta
harva, ühekordselt või ebaregulaarselt.
Kliendi korralduste süsteemse täitja all 

(13) Investeerimisühingut, mis täidab 
kliendi korraldusi enda kapitali arvel, 
tuleks pidada kliendi korralduste 
süsteemseks täitjaks, kui tehinguid ei tehta
börsiväliselt. Börsiväline kauplemine 
viitab võrdsete vastaspoolte vahelisele 
kahepoolsele kauplemisele väljaspool 
reguleeritud turge või mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme harva, ühekordselt või 
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mõistetakse investeerimisühingut, mis teeb 
organiseeritult, sageli ja süstemaatiliselt 
oma arvel tehinguid, täites klientide 
korraldusi väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Et 
tagada kõnealuse määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks arvesse võtta kõiki 
klientidega tehtud kahepoolseid tehinguid 
ning kindlaks tegemisel, kas 
investeerimisühing tuleb registreerida 
kliendi korralduste süsteemse täitajana, 
tuleb komisjoni määruse (EÜ) nr 
1287/2006 (millega rakendatakse direktiivi 
2004/39/EÜ) artikliga 21 ette nähtud 
kvalitatiivseid kriteeriume täiendada 
kvantitatiivsete kriteeriumidega. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem, mille puhul viiakse kokku 
mitme kolmanda osapoole ostu- ja 
müügihuvid, siis kliendi korralduste 
süsteemsel täitjal ei tohiks lubada 
kolmandate osapoolte ostu- ja müügihuve 
kokku tuua.

ebaregulaarselt, mille maht ületab 
standardse turumahu. Kliendi korralduste 
süsteemse täitja all mõistetakse 
investeerimisühingut, mis teeb kliendi 
korralduste täitmisel organiseeritult, sageli 
ja süstemaatiliselt oma arvel tehinguid 
väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi. Et 
tagada kõnealuse määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks arvesse võtta kõiki 
klientidega tehtud kahepoolseid tehinguid 
ning kindlaks tegemisel, kas 
investeerimisühing tuleb registreerida 
kliendi korralduste süsteemse täitajana, 
tuleb komisjoni määruse (EÜ) nr 
1287/2006 (millega rakendatakse direktiivi 
2004/39/EÜ) artikliga 21 ette nähtud 
kvalitatiivseid kriteeriume täiendada 
kvantitatiivsete kriteeriumidega. Kliendi 
korralduste süsteemsel täitjal ei tohiks 
lubada kolmandate osapoolte ostu- ja
müügihuve kokku tuua.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et turu korraldajate või investeerimisühingute poolt korraldatud 
kauplemisplatvormid järgiksid turureegleid. Olemasolevate seaduslünkade likvideerimiseks 
on vajalik täpsustada organiseeritud kauplemissüsteemi mõistet. Organiseeritud 
kauplemissüsteemi muud omadused (võrdsed vastaspooled ja standardne turumaht) tuleb 
samuti kaasata. Viide kutselistele vastaspooltele (mida ei ole defineeritud 
finantsinstrumentide turge käsitlevas direktiivis ning mis on ebatäpne) muudeti võrdseteks 
vastaspoolteks (finantsinstrumentide turge käsitlevas direktiivis defineeritud ja täpsustatud).

Muudatusettepanek 233
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Investeerimisühingut, mis täidab 
kliendi korraldusi enda kapitali arvel, 
tuleks pidada kliendi korralduste 
süsteemseks täitjaks, kui tehinguid 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme või 
organiseeritud kauplemissüsteeme ei tehta 
harva, ühekordselt või ebaregulaarselt.
Kliendi korralduste süsteemse täitja all 
mõistetakse investeerimisühingut, mis teeb 
organiseeritult, sageli ja süstemaatiliselt 
oma arvel tehinguid, täites klientide 
korraldusi väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Et 
tagada kõnealuse määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks arvesse võtta kõiki 
klientidega tehtud kahepoolseid tehinguid 
ning kindlaks tegemisel, kas 
investeerimisühing tuleb registreerida 
kliendi korralduste süsteemse täitajana, 
tuleb komisjoni määruse (EÜ) nr 
1287/2006 (millega rakendatakse direktiivi 
2004/39/EÜ) artikliga 21 ette nähtud 
kvalitatiivseid kriteeriume täiendada 
kvantitatiivsete kriteeriumidega. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem, mille puhul viiakse kokku 
mitme kolmanda osapoole ostu- ja 
müügihuvid, siis kliendi korralduste 
süsteemsel täitjal ei tohiks lubada 
kolmandate osapoolte ostu- ja müügihuve 
kokku tuua.

(13) Investeerimisühingut, mis täidab 
kliendi korraldusi enda kapitali arvel, 
tuleks pidada kliendi korralduste 
süsteemseks täitjaks, kui tehinguid ei tehta 
börsiväliselt. Kliendi korralduste 
süsteemse täitja all mõistetakse 
investeerimisühingut, mis teeb 
organiseeritult, sageli ja süstemaatiliselt 
oma arvel tehinguid, täites klientide 
korraldusi väljaspool reguleeritud turgu või
mitmepoolset kauplemissüsteemi. Et 
tagada kõnealuse määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks arvesse võtta kõiki 
klientidega tehtud kahepoolseid tehinguid 
ning kindlaks tegemisel, kas
investeerimisühing tuleb registreerida 
kliendi korralduste süsteemse täitajana, 
tuleb komisjoni määruse (EÜ) nr 
1287/2006 (millega rakendatakse direktiivi 
2004/39/EÜ) artikliga 21 ette nähtud 
kvalitatiivseid kriteeriume täiendada 
kvantitatiivsete kriteeriumidega. Kliendi 
korralduste süsteemsel täitjal ei tohiks 
lubada kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuve kokku tuua.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Investeerimisühingut, mis täidab 
kliendi korraldusi enda kapitali arvel, 
tuleks pidada kliendi korralduste 
süsteemseks täitjaks, kui tehinguid 
väljaspool reguleeritud turge,
mitmepoolseid kauplemissüsteeme või 
organiseeritud kauplemissüsteeme ei tehta 
harva, ühekordselt või ebaregulaarselt.
Kliendi korralduste süsteemse täitja all 
mõistetakse investeerimisühingut, mis teeb 
organiseeritult, sageli ja süstemaatiliselt 
oma arvel tehinguid, täites klientide 
korraldusi väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Et 
tagada kõnealuse määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks arvesse võtta kõiki 
klientidega tehtud kahepoolseid tehinguid 
ning kindlaks tegemisel, kas 
investeerimisühing tuleb registreerida 
kliendi korralduste süsteemse täitajana, 
tuleb komisjoni määruse (EÜ) nr 
1287/2006 (millega rakendatakse direktiivi 
2004/39/EÜ) artikliga 21 ette nähtud 
kvalitatiivseid kriteeriume täiendada 
kvantitatiivsete kriteeriumidega. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem, mille puhul viiakse kokku 
mitme kolmanda osapoole ostu- ja 
müügihuvid, siis kliendi korralduste 
süsteemsel täitjal ei tohiks lubada 
kolmandate osapoolte ostu- ja müügihuve 
kokku tuua.

(13) Investeerimisühingut, mis täidab 
kliendi korraldusi enda kapitali arvel, 
tuleks pidada kliendi korralduste 
süsteemseks täitjaks, kui tehinguid 
väljaspool reguleeritud turge või
mitmepoolseid kauplemissüsteeme ei tehta 
börsiväliselt kahepoolsete tehingutena
harva, ebaregulaarselt või standardsest 
turumahust suuremalt ja võrdsete 
vastaspooltega. Kliendi korralduste 
süsteemse täitja all mõistetakse 
investeerimisühingut, mis teeb 
organiseeritult, sageli ja süstemaatiliselt 
oma arvel tehinguid, täites klientide 
korraldusi väljaspool reguleeritud turgu või
mitmepoolset kauplemissüsteemi. Et 
tagada kõnealuse määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks arvesse võtta kõiki 
klientidega tehtud kahepoolseid tehinguid 
ning kindlaks tegemisel, kas 
investeerimisühing tuleb registreerida 
kliendi korralduste süsteemse täitajana, 
tuleb komisjoni määruse (EÜ) nr 
1287/2006 (millega rakendatakse direktiivi 
2004/39/EÜ) artikliga 21 ette nähtud 
kvalitatiivseid kriteeriume täiendada 
kvantitatiivsete kriteeriumidega. Kliendi 
korralduste süsteemsel täitjal ei tohiks 
lubada kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuve kokku tuua.

Or. en

Selgitus

Organiseeritud kauplemissüsteemi kategooria on kustutatud, kuna kõik turu korraldajate ja 
investeerimisühingute juhitud kauplemisplatvormid peaksid mitmepoolsetes 
kauplemissüsteemides alluma turureeglitele (nt läbipaistvus, suvatu tehingute sooritamine, 
diskrimineerimata ligipääs ja täielik turu järelevalve).
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Muudatusettepanek 235
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Investeerimisühingut, mis täidab 
kliendi korraldusi enda kapitali arvel, 
tuleks pidada kliendi korralduste 
süsteemseks täitjaks, kui tehinguid 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme või 
organiseeritud kauplemissüsteeme ei tehta 
harva, ühekordselt või ebaregulaarselt.
Kliendi korralduste süsteemse täitja all 
mõistetakse investeerimisühingut, mis teeb 
organiseeritult, sageli ja süstemaatiliselt 
oma arvel tehinguid, täites klientide 
korraldusi väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Et 
tagada kõnealuse määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks arvesse võtta kõiki 
klientidega tehtud kahepoolseid tehinguid 
ning kindlaks tegemisel, kas 
investeerimisühing tuleb registreerida 
kliendi korralduste süsteemse täitajana, 
tuleb komisjoni määruse (EÜ) nr 
1287/2006 (millega rakendatakse direktiivi 
2004/39/EÜ) artikliga 21 ette nähtud 
kvalitatiivseid kriteeriume täiendada 
kvantitatiivsete kriteeriumidega. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem, mille puhul viiakse kokku 
mitme kolmanda osapoole ostu- ja 
müügihuvid, siis kliendi korralduste 
süsteemsel täitjal ei tohiks lubada 
kolmandate osapoolte ostu- ja müügihuve 
kokku tuua.

(13) Investeerimisühingut, mis täidab 
kliendi korraldusi enda kapitali arvel, 
tuleks pidada kliendi korralduste 
süsteemseks täitjaks, kui tehinguid 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme või 
organiseeritud kauplemissüsteeme ei tehta 
harva, ühekordselt või ebaregulaarselt.
Kliendi korralduste süsteemse täitja all 
mõistetakse investeerimisühingut, mis teeb 
organiseeritult, sageli ja süstemaatiliselt 
oma arvel tehinguid, täites klientide 
korraldusi väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Et 
tagada kõnealuse määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks arvesse võtta kõiki 
klientidega tehtud kahepoolseid tehinguid 
ning kindlaks tegemisel, kas 
investeerimisühing tuleb registreerida 
kliendi korralduste süsteemse täitajana, 
tuleb komisjoni määruse (EÜ) nr 
1287/2006 (millega rakendatakse direktiivi 
2004/39/EÜ) artikliga 21 ette nähtud 
kvalitatiivseid kriteeriume täiendada 
kvantitatiivsete kriteeriumidega. Kui 
kauplemiskohad on vahendid, mille puhul 
viiakse kokku mitme kolmanda osapoole 
ostu- ja müügihuvid, siis kliendi 
korralduste süsteemsel täitjal ei tohiks 
lubada kauplemiskohtadega sarnaselt
kolmandate osapoolte ostu- ja müügihuve 
kokku tuua.

Or. en
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Selgitus

Finantsinstrumentide turge käsitlev direktiiv peaks olema tulevikukindel ja tagama, et mis 
tahes tulevikus korraldatavat mitmepoolset kauplemiskohta või sellega funktsionaalselt 
sarnast süsteemi reguleeritakse sellisena.

Muudatusettepanek 236
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Investeerimisühingut, mis täidab 
kliendi korraldusi enda kapitali arvel, 
tuleks pidada kliendi korralduste 
süsteemseks täitjaks, kui tehinguid 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme või 
organiseeritud kauplemissüsteeme ei tehta 
harva, ühekordselt või ebaregulaarselt.
Kliendi korralduste süsteemse täitja all 
mõistetakse investeerimisühingut, mis teeb 
organiseeritult, sageli ja süstemaatiliselt 
oma arvel tehinguid, täites klientide 
korraldusi väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Et 
tagada kõnealuse määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks arvesse võtta kõiki 
klientidega tehtud kahepoolseid tehinguid 
ning kindlaks tegemisel, kas 
investeerimisühing tuleb registreerida 
kliendi korralduste süsteemse täitajana, 
tuleb komisjoni määruse (EÜ) nr 
1287/2006 (millega rakendatakse direktiivi 
2004/39/EÜ) artikliga 21 ette nähtud 
kvalitatiivseid kriteeriume täiendada 
kvantitatiivsete kriteeriumidega. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem, mille puhul viiakse kokku 
mitme kolmanda osapoole ostu- ja 
müügihuvid, siis kliendi korralduste 
süsteemsel täitjal ei tohiks lubada 

(13) Investeerimisühingut, mis täidab 
kliendi korraldusi enda kapitali arvel, 
tuleks pidada kliendi korralduste 
süsteemseks täitjaks või teatud juhtudel 
organiseeritud kauplemissüsteemiks, kui 
tehinguid väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme või 
organiseeritud kauplemissüsteeme ei tehta 
harva, ühekordselt või ebaregulaarselt.
Kliendi korralduste süsteemse täitja all 
mõistetakse investeerimisühingut, mis teeb 
organiseeritult, sageli ja süstemaatiliselt 
oma arvel tehinguid, täites klientide 
korraldusi väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Et 
tagada kõnealuse määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks arvesse võtta kõiki 
klientidega tehtud kahepoolseid tehinguid 
ning kindlaks tegemisel, kas 
investeerimisühing tuleb registreerida 
kliendi korralduste süsteemse täitajana, 
tuleb komisjoni määruse (EÜ) nr 
1287/2006 (millega rakendatakse direktiivi 
2004/39/EÜ) artikliga 21 ette nähtud 
kvalitatiivseid kriteeriume täiendada 
kvantitatiivsete kriteeriumidega. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem, mille puhul viiakse kokku 
mitme kolmanda osapoole ostu- ja 
müügihuvid, siis kliendi korralduste 
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kolmandate osapoolte ostu- ja müügihuve 
kokku tuua.

süsteemsel täitjal ei tohiks lubada 
kolmandate osapoolte ostu- ja müügihuve 
kokku tuua.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Investeerimisühingut, mis täidab 
kliendi korraldusi enda kapitali arvel, 
tuleks pidada kliendi korralduste 
süsteemseks täitjaks, kui tehinguid 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme või 
organiseeritud kauplemissüsteeme ei tehta 
harva, ühekordselt või ebaregulaarselt.
Kliendi korralduste süsteemse täitja all 
mõistetakse investeerimisühingut, mis teeb 
organiseeritult, sageli ja süstemaatiliselt 
oma arvel tehinguid, täites klientide 
korraldusi väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Et 
tagada kõnealuse määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks arvesse võtta kõiki 
klientidega tehtud kahepoolseid tehinguid 
ning kindlaks tegemisel, kas 
investeerimisühing tuleb registreerida 
kliendi korralduste süsteemse täitajana, 
tuleb komisjoni määruse (EÜ) nr 
1287/2006 (millega rakendatakse direktiivi 
2004/39/EÜ) artikliga 21 ette nähtud 
kvalitatiivseid kriteeriume täiendada 
kvantitatiivsete kriteeriumidega. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem, mille puhul viiakse kokku 
mitme kolmanda osapoole ostu- ja 
müügihuvid, siis kliendi korralduste 
süsteemsel täitjal ei tohiks lubada 

(13) Investeerimisühingut, mis täidab 
kliendi korraldusi enda kapitali arvel, 
tuleks pidada kliendi korralduste 
süsteemseks täitjaks, kui tehinguid 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme või 
organiseeritud kauplemissüsteeme ei tehta 
harva, ühekordselt või ebaregulaarselt või 
kliendi nõusolekul. Kliendi korralduste 
süsteemse täitja all mõistetakse 
investeerimisühingut, mis teeb 
organiseeritult, sageli ja süstemaatiliselt 
oma arvel tehinguid, täites klientide 
korraldusi väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Et 
tagada kõnealuse määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks arvesse võtta kõiki 
klientidega tehtud kahepoolseid tehinguid 
ning kindlaks tegemisel, kas 
investeerimisühing tuleb registreerida 
kliendi korralduste süsteemse täitajana, 
tuleb komisjoni määruse (EÜ) nr 
1287/2006 (millega rakendatakse direktiivi 
2004/39/EÜ) artikliga 21 ette nähtud 
kvalitatiivseid kriteeriume täiendada 
kvantitatiivsete kriteeriumidega. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem, mille puhul viiakse kokku 
mitme kolmanda osapoole ostu- ja 
müügihuvid, siis kliendi korralduste 
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kolmandate osapoolte ostu- ja müügihuve 
kokku tuua.

süsteemsel täitjal ei tohiks lubada 
kolmandate osapoolte ostu- ja müügihuve 
kokku tuua.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kuigi peaksid olema kehtestatud 
meetmed, selleks et vältida kliendi 
korralduste täitmist organiseeritud 
kauplemissüsteemis 
investeerimisühingute või organiseeritud 
kauplemissüsteemi turu korraldajate oma 
kapitali vastu, on turutegemise tegevusi, 
mis täidavad klientide huve, näiteks 
investeerimisühingutele klientide 
algatatud korralduste täitmise tagamine, 
vastamaks klientide kauplemistaotlustele, 
et saavutada parim korralduste täitmine 
või viia ellu ettevaatusabinõusid klientide 
kauplemisega seotud riskide 
vähendamiseks. Oma kapitali kasutamine 
organiseeritud kauplemissüsteemis peab 
alluma rangele korrale ja järgima huvide 
konflikte ennetavaid reegleid ning 
investeerimisühing peab klientidele 
selgitama, kuidas võib tema oma kapitali 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva direktiivi reguleerimisala ei 
peaks hõlmama oma vara ja äriühinguid 
haldavaid isikuid, kes ei osuta 
investeerimisteenuseid ja/või ei tegele muu 
investeerimistegevusega peale oma arvel 
kauplemise, välja arvatud juhul, kui nad on 
turutegijad, reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi liikmed 
või osalised või kauplevad klientide 
korraldusi täites oma arvel. Erandina ei 
peaks käesoleva direktiivi reguleerimisala 
hõlmama isikuid, kes kauplevad oma arvel 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi 
liikmete või osalistena või turutegijatena 
seoses kauba tuletisinstrumentidega, 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega kõrvaltegevusena 
oma põhitegevusala kõrval, mis grupi 
tasandil ei ole investeerimisteenuste 
osutamine käesoleva direktiivi tähenduses 
ega pangandusteenuste osutamine direktiivi 
2006/48/EÜ tähenduses. Tehnilised 
kriteeriumid kindlaks tegemiseks, millal 
saab tegevusala pidada sellise 
põhitegevusala kõrvaltegevuseks, tuleks 
kehtestada delegeeritud õigusaktides.
Klientide korralduste täitmine oma arvel 
kaubeldes peaks hõlmama olukorda, kus 
äriühingud täidavad eri klientide 
korraldusi kattuvate ostu- ja 
müügisoovide ühildamisega printsipaali 
vahendusel (ingl k back to back 
kauplemine), mida tuleks vaadelda 
printsipaalina tegutsemisena ning mille 
suhtes tuleks kohaldada käesoleva 
direktiivi sätteid, mis hõlmavad nii 
korralduste täitmist klientide nimel kui ka 
oma arvel kauplemist. Finantsinstrumente 
käsitlevate korralduste täitmist 
kõrvaltegevusena kahe isiku vahel, kelle 
põhitegevusala grupi tasandil ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi tähenduses ega 
pangandusteenuste osutamine direktiivi 

(14) Käesoleva direktiivi reguleerimisala ei 
peaks hõlmama oma vara ja äriühinguid 
haldavaid isikuid, kes ei osuta 
investeerimisteenuseid ja/või ei tegele muu 
investeerimistegevusega peale oma arvel 
kauplemise, välja arvatud juhul, kui nad on 
turutegijad, reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi liikmed 
või osalised või kauplevad klientide 
korraldusi täites oma arvel. Erandina ei 
peaks käesoleva direktiivi reguleerimisala 
hõlmama isikuid, kes kauplevad oma arvel 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi 
liikmete või osalistena või turutegijatena 
seoses kauba tuletisinstrumentidega, 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega kõrvaltegevusena 
oma põhitegevusala kõrval, mis grupi 
tasandil ei ole investeerimisteenuste 
osutamine käesoleva direktiivi tähenduses 
ega pangandusteenuste osutamine direktiivi 
2006/48/EÜ tähenduses. Tehnilised 
kriteeriumid kindlaks tegemiseks, millal 
saab tegevusala pidada sellise 
põhitegevusala kõrvaltegevuseks, tuleks 
kehtestada delegeeritud õigusaktides.
Finantsinstrumente käsitlevate korralduste 
täitmist kõrvaltegevusena kahe isiku vahel, 
kelle põhitegevusala grupi tasandil ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi tähenduses ega 
pangandusteenuste osutamine direktiivi 
2006/48/EÜ tähenduses ei tuleks pidada 
klientide korralduste täitmiseks oma arvel 
kaubeldes.
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2006/48/EÜ tähenduses ei tuleks pidada 
klientide korralduste täitmiseks oma arvel 
kaubeldes.

Or. en

Selgitus

Back-to-Back tehingud moodustavad olulise osa klientide portfellide valitsemisest. Neid 
tehakse oma arvelt, kuid samadel põhimõtetel ja sageli ka sama tehingute ulatusega.
Nimetatud tehingud on asendamatud, kuna tuleb tagada, et ettevõtted saaksid jätkata oma 
peamise ärivaldkonna klientide toetamist kommertsriske vähendades.

Muudatusettepanek 240
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva direktiivi reguleerimisala ei 
peaks hõlmama oma vara ja äriühinguid 
haldavaid isikuid, kes ei osuta 
investeerimisteenuseid ja/või ei tegele muu 
investeerimistegevusega peale oma arvel 
kauplemise, välja arvatud juhul, kui nad on 
turutegijad, reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi liikmed 
või osalised või kauplevad klientide 
korraldusi täites oma arvel. Erandina ei
peaks käesoleva direktiivi reguleerimisala 
hõlmama isikuid, kes kauplevad oma arvel 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi 
liikmete või osalistena või turutegijatena 
seoses kauba tuletisinstrumentidega, 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega kõrvaltegevusena 
oma põhitegevusala kõrval, mis grupi 
tasandil ei ole investeerimisteenuste 
osutamine käesoleva direktiivi tähenduses 
ega pangandusteenuste osutamine direktiivi 
2006/48/EÜ tähenduses. Tehnilised 

(14) Käesoleva direktiivi reguleerimisala ei 
peaks hõlmama oma vara ja äriühinguid 
haldavaid isikuid, kes ei osuta 
investeerimisteenuseid ja/või ei tegele muu 
investeerimistegevusega peale oma arvel 
kauplemise, välja arvatud juhul, kui nad on 
turutegijad, reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi liikmed 
või osalised või kauplevad klientide 
korraldusi täites oma arvel. Erandina ei 
peaks käesoleva direktiivi reguleerimisala 
hõlmama isikuid, kes kauplevad oma arvel 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi 
liikmete või osalistena või turutegijatena 
seoses kauba tuletisinstrumentidega, 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega kõrvaltegevusena 
oma põhitegevusala kõrval, mis grupi 
tasandil ei ole investeerimisteenuste 
osutamine käesoleva direktiivi tähenduses 
ega pangandusteenuste osutamine Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. 
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kriteeriumid kindlaks tegemiseks, millal 
saab tegevusala pidada sellise 
põhitegevusala kõrvaltegevuseks, tuleks 
kehtestada delegeeritud õigusaktides.
Klientide korralduste täitmine oma arvel 
kaubeldes peaks hõlmama olukorda, kus
äriühingud täidavad eri klientide korraldusi 
kattuvate ostu- ja müügisoovide 
ühildamisega printsipaali vahendusel (ingl 
k back to back kauplemine), mida tuleks 
vaadelda printsipaalina tegutsemisena ning 
mille suhtes tuleks kohaldada käesoleva 
direktiivi sätteid, mis hõlmavad nii 
korralduste täitmist klientide nimel kui ka 
oma arvel kauplemist. Finantsinstrumente 
käsitlevate korralduste täitmist 
kõrvaltegevusena kahe isiku vahel, kelle 
põhitegevusala grupi tasandil ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi tähenduses ega 
pangandusteenuste osutamine direktiivi 
2006/48/EÜ tähenduses ei tuleks pidada 
klientide korralduste täitmiseks oma arvel 
kaubeldes.

aasta direktiivi 2006/48/EÜ 
(krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta) tähenduses. Tehnilised kriteeriumid 
kindlaks tegemiseks, millal saab tegevusala 
pidada sellise põhitegevusala 
kõrvaltegevuseks, tuleks kehtestada 
regulatiivsetes tehnilistes standardites, 
võttes arvesse käesolevas direktiivis 
täpsustatud kriteeriume. Nimetatud 
kriteeriumid peaksid kujutama endast 
täiendavat omadust, arvestades tegevusala 
suurust ja sellega seotud riski võrreldes 
põhitegevusala suuruse ja riskiga. Lisaks 
peaksid kõnealused kriteeriumid tagama, 
et artikli 2 lõike 1 punkt i täitmiseks 
hõlmaksid kõrvaltegevusalad vaid 
põhitegevusega seotud finantsinstrumente 
ning et neid ei kasutataks 
põhitegevusalaga mitteseotud 
eesmärkidel. Määratledes, kas nimetatud 
tegevusalad on kõrvaltegevusalad, tuleb 
silmas pidada, et börsiväliste 
tuletisinstrumentidega kauplevad 
äriühingud alluksid regulatiivsele 
järelevalvele lähtuvalt määrusest [ ] 
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
eesmärgiga muuta börsiväliste 
tuletusinstrumentidega kauplemine
läbipaistvamaks ja turvalisemaks.
Äriühingud, mis täidavad eri klientide 
korraldusi kattuvate ostu- ja müügisoovide 
ühildamisega printsipaali vahendusel (ingl 
k back to back kauplemine) tuleks 
vaadelda printsipaalina tegutsemisena ning 
mille suhtes tuleks kohaldada käesoleva 
direktiivi sätteid, mis hõlmavad nii 
korralduste täitmist klientide nimel kui ka 
oma arvel kauplemist. Finantsinstrumente 
käsitlevate korralduste täitmist 
kõrvaltegevusena kahe isiku vahel, kelle 
põhitegevusala grupi tasandil ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi tähenduses ega 
pangandusteenuste osutamine direktiivi 
2006/48/EÜ tähenduses ei tuleks pidada 
klientide korralduste täitmiseks oma arvel 
kaubeldes.
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Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tagab kõrvaltegevusalade õiglase ja proportsionaalse 
käsitlemise finantsinstrumentide turgu käsitlevas direktiivis, keskendudes tegevusala 
suurusele ja sellega seotud riskile võrreldes põhitegevusala suuruse ja riskiga.

Muudatusettepanek 241
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva direktiivi reguleerimisala ei 
peaks hõlmama oma vara ja äriühinguid 
haldavaid isikuid, kes ei osuta 
investeerimisteenuseid ja/või ei tegele muu 
investeerimistegevusega peale oma arvel 
kauplemise, välja arvatud juhul, kui nad on 
turutegijad, reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi liikmed 
või osalised või kauplevad klientide 
korraldusi täites oma arvel. Erandina ei 
peaks käesoleva direktiivi reguleerimisala 
hõlmama isikuid, kes kauplevad oma arvel 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi 
liikmete või osalistena või turutegijatena 
seoses kauba tuletisinstrumentidega, 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega kõrvaltegevusena 
oma põhitegevusala kõrval, mis grupi 
tasandil ei ole investeerimisteenuste 
osutamine käesoleva direktiivi tähenduses 
ega pangandusteenuste osutamine direktiivi 
2006/48/EÜ tähenduses. Tehnilised 
kriteeriumid kindlaks tegemiseks, millal 
saab tegevusala pidada sellise 
põhitegevusala kõrvaltegevuseks, tuleks 
kehtestada delegeeritud õigusaktides.
Klientide korralduste täitmine oma arvel 
kaubeldes peaks hõlmama olukorda, kus 

(14) Käesoleva direktiivi reguleerimisala ei 
peaks hõlmama oma vara ja äriühinguid 
haldavaid isikuid, kes ei osuta 
investeerimisteenuseid ja/või ei tegele muu 
investeerimistegevusega peale oma arvel 
kauplemise, välja arvatud juhul, kui nad on 
turutegijad, reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi liikmed 
või osalised või on seotud 
algoritmkauplemisega või kauplevad 
klientide korraldusi täites oma arvel.
Erandina ei peaks käesoleva direktiivi 
reguleerimisala hõlmama isikuid, kes 
kauplevad oma arvel 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi 
liikmete või osalistena või turutegijatena 
seoses kauba tuletisinstrumentidega, 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega kõrvaltegevusena 
oma põhitegevusala kõrval, mis grupi 
tasandil ei ole investeerimisteenuste 
osutamine käesoleva direktiivi tähenduses 
ega pangandusteenuste osutamine direktiivi 
2006/48/EÜ tähenduses. Tehnilised 
kriteeriumid kindlaks tegemiseks, millal 
saab tegevusala pidada sellise 
põhitegevusala kõrvaltegevuseks, tuleks 
kehtestada delegeeritud õigusaktides.
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äriühingud täidavad eri klientide korraldusi 
kattuvate ostu- ja müügisoovide 
ühildamisega printsipaali vahendusel (ingl 
k back to back kauplemine), mida tuleks 
vaadelda printsipaalina tegutsemisena ning 
mille suhtes tuleks kohaldada käesoleva 
direktiivi sätteid, mis hõlmavad nii 
korralduste täitmist klientide nimel kui ka 
oma arvel kauplemist. Finantsinstrumente 
käsitlevate korralduste täitmist 
kõrvaltegevusena kahe isiku vahel, kelle 
põhitegevusala grupi tasandil ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi tähenduses ega 
pangandusteenuste osutamine direktiivi 
2006/48/EÜ tähenduses ei tuleks pidada 
klientide korralduste täitmiseks oma arvel 
kaubeldes.

Klientide korralduste täitmine oma arvel 
kaubeldes peaks hõlmama olukorda, kus 
äriühingud täidavad eri klientide korraldusi 
kattuvate ostu- ja müügisoovide 
ühildamisega printsipaali vahendusel (ingl 
k back to back kauplemine), mida tuleks 
vaadelda printsipaalina tegutsemisena ning 
mille suhtes tuleks kohaldada käesoleva 
direktiivi sätteid, mis hõlmavad nii 
korralduste täitmist klientide nimel kui ka 
oma arvel kauplemist. Finantsinstrumente 
käsitlevate korralduste täitmist 
kõrvaltegevusena kahe isiku vahel, kelle 
põhitegevusala grupi tasandil ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi tähenduses ega 
pangandusteenuste osutamine direktiivi 
2006/48/EÜ tähenduses ei tuleks pidada 
klientide korralduste täitmiseks oma arvel 
kaubeldes.

Or. en

Selgitus

Välkkauplejaid ei tohiks vabastada finantsinstrumentide turgu käsitleva direktiivi nõuetest.

Muudatusettepanek 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Välja tuleks jätta kindlustusandjad ja 
elukindlustusandjad, mille tegevuse üle 
teostab asjakohast järelevalvet pädev 
usaldatavusnõuete täitmise 
järelevalveasutus ja mille suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. novembri 2009. aasta 
direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II).

(16) Välja tuleks jätta kindlustusandjad ja 
elukindlustusandjad, mille tegevuse üle 
teostab asjakohast järelevalvet pädev 
usaldatavusnõuete täitmise 
järelevalveasutus ja mille suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. novembri 2009. aasta 
direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II), välja 
arvatud artikli 1 lõikes 4 kirjeldatud 
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tingimustel.

Or. en

Selgitus

Nimetatud erandit on vaja tagamaks, et artikli 1 lõikega 4 kehtestataks finantsinstrumentide 
turgu käsitleva direktiivi ärivaldkondade asjakohane toimimine kindlustusepõhistes 
investeeringutes.

Muudatusettepanek 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Investeeringuid müüakse 
klientidele sageli kindlustuslepingute 
kujul alternatiivi või asendusena 
käesoleva direktiiviga määratletud 
finantsinstrumentidele. Jaeklientide 
püsiva kaitse tagamiseks on oluline, et 
investeeringud kindlustuslepingute kujul 
järgiksid samu äristandardeid, eriti 
huvide konfliktide haldamise, hüvede 
piirangute ning nõustamise ja 
nõustamiseta müügi sobivuse ja 
kohasusega seotud standardeid. Seega 
peaksid käesolevas direktiivis investorite 
kaitset ja huvide konflikte käsitlevad 
nõuded kehtima ka kindlustuslepingute 
kujul esitatud investeeringutele. Kuna 
kindlustust hõlmavad investeeringud 
võivad sisaldada teistest 
finantsinstrumentidest erinevaid elemente 
(näiteks kuna nimetatud 
investeerimistooted võivad sisaldada 
elukindlustust ning seega peavad need 
olema kliendile kohandatud), tagab 
direktiiv, et Euroopa 
Väärtpaberiturujärelvalve ja Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve töötaksid üheskoos, tagamaks 
äristandardite võimalikult suure püsivuse 
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jaeklientidele mõeldud 
kindlustuslepingute kujul esitatud 
investeerimistoodetele, mida käsitletakse 
käesolevas direktiivis ja teistes 
teemakohastes 2. tasandi sätetes.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse, et kindlustuspõhised investeeringud sarnanevad finantsinstrumentide turge 
käsitleva direktiivi finantsinstrumentidega, on oluline, et neile kehtiks samad ärinõuded;

Muudatusettepanek 244
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
on vaja välja jätta ka keskpangad ja muud 
samalaadse tegevusega asutused ning 
ametiasutused, mille ülesanne on riigivõla 
haldamine või mis on kaasatud riigivõla 
haldamisse, millega on hõlmatud ka 
riigivõla investeerimine, välja arvatud 
asutused, mis on osaliselt või täielikult 
riigi omandis ning mis täidavad ärilist või 
osaluste omandamisega seotud rolli.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 245
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
on vaja välja jätta ka keskpangad ja muud 

(20) Käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
on vaja välja jätta ka keskpangad ja muud 
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samalaadse tegevusega asutused ning 
ametiasutused, mille ülesanne on riigivõla 
haldamine või mis on kaasatud riigivõla 
haldamisse, millega on hõlmatud ka 
riigivõla investeerimine, välja arvatud 
asutused, mis on osaliselt või täielikult riigi 
omandis ning mis täidavad ärilist või 
osaluste omandamisega seotud rolli.

samalaadse tegevusega asutused ning 
ametiasutused, mille ülesanne on riigivõla 
haldamine või mis on kaasatud riigivõla 
haldamisse, millega on hõlmatud ka 
riigivõla investeerimine, välja arvatud 
asutused, mis on osaliselt või täielikult riigi 
omandis ning mis täidavad ärilist või 
osaluste omandamisega seotud rolli. Ometi 
ei tohi riigiasutusi vabastada pädevatele 
asutustele tehingute kohta aru andmise 
kohustusest.

Or. en

Selgitus

Kui keskpankade jms hõlmamist käesolevas õigusaktis peetakse võimatuks, peaks neilt 
nõudma vähemalt tehinguaruannete esitamist finantsturu järelevaatajatele.

Muudatusettepanek 246
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Erandite korra selgitamiseks 
Euroopa Keskpankade Süsteemile, 
muudele sarnaseid ülesandeid täitvatele 
riiklikele asutustele ja riigivõla 
haldamisse kaasatud asutustele on 
otstarbekas piirata kõnealuseid erandeid 
asutustega, mis täidavad oma ülesandeid 
liikmesriigi või liidu õigusaktide alusel, 
ning rahvusvaheliste asutustega, mille 
liikmete hulka kuulub üks või mitu 
liikmesriiki.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 247
Kay Swinburne
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Erandite korra selgitamiseks Euroopa 
Keskpankade Süsteemile, muudele 
sarnaseid ülesandeid täitvatele riiklikele 
asutustele ja riigivõla haldamisse kaasatud 
asutustele on otstarbekas piirata 
kõnealuseid erandeid asutustega, mis 
täidavad oma ülesandeid liikmesriigi või 
liidu õigusaktide alusel, ning 
rahvusvaheliste asutustega, mille liikmete 
hulka kuulub üks või mitu liikmesriiki.

(21) Erandite korra selgitamiseks Euroopa 
Keskpankade Süsteemile, muudele 
sarnaseid ülesandeid täitvatele riiklikele 
asutustele ja riigivõla haldamisse kaasatud 
asutustele on otstarbekas piirata 
kõnealuseid erandeid asutustega, mis 
täidavad oma ülesandeid liikmesriigi või 
liidu õigusaktide alusel, ning 
rahvusvaheliste asutustega, mille liikmete 
hulka kuulub üks või mitu liikmesriiki.
Ometi ei tohi riigiasutusi vabastada 
pädevatele asutustele tehingute kohta aru 
andmise kohustusest.

Or. en

Selgitus

Kui keskpankade jms hõlmamist käesolevas õigusaktis peetakse võimatuks, peaks neilt 
nõudma vähemalt tehinguaruannete esitamist finantsturu järelevaatajatele.

Muudatusettepanek 248
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Hästitoimiva elektri ja maagaasi 
siseturu tarbeks ning põhivõrguettevõtjate 
ülesannete elluviimiseks direktiivi 
2009/72/EÜ, direktiivi 2009/73/EÜ, 
määruse (EÜ) nr 714/2009, määruse (EÜ) 
nr 715/2009 või nende määrustega vastu 
võetud võrgueeskirjade ja suuniste alusel 
on vaja, et põhivõrguettevõtjad ja nende 
teenuseosutajad vabastataks 
edastamisõiguste määramisel füüsiliste 
edastamisõiguste või 
finantsedastamisõiguste kujul ja 
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järelturule platvormi pakkudes. Et 
võimaldada tõhusat kauplemist 
edastamisõigustega, on lisaks vaja 
vabastada iga isik, kui ta ostab või müüb 
kõnealuseid edastamisõigusi.

Or. en

Selgitus

Edastamisõigustega kauplemine (füüsilise edastamisõiguse või finantsedastamisõigusega) on 
oluline panus siseturu tõhusasse toimimisse, kuna see aitab vähendada riske. Nende 
klassifitseerimine finantsinstrumentideks võib vabalt kaasa tuua turul tegutsejate keeldumise 
edastamisõigustega kauplemisest, kuna nad võivad pidada sellega seotud 
finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi nõudeid liiga koormavaks. Seega on vaja 
nimetatud instrumente nendest kohustustest vabastavat sätet.

Muudatusettepanek 249
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
septembri 2007. aasta direktiivis 
2007/44/EÜ, millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 92/49/EMÜ ning direktiive 
2002/83/EÜ, 2004/39/EÜ, 2005/68/EÜ ja 
2006/48/EÜ seoses finantssektoris osaluse 
omandamise ja selle suurendamise 
tehingute suhtes rakendatava 
usaldusväärsuse hindamise menetluskorra 
ja kriteeriumidega, on sätestatud 
üksikasjalikud kriteeriumid 
investeerimisühingus osaluse kavandataval 
omandamisel usaldatavusnõuete täitmise 
hindamiseks ning nende kriteeriumide 
kohaldamine. Hindamisprotsessi ja selle 
tulemuste õiguskindluse, selguse ja 
prognoositavuse tagamiseks tuleks 
direktiiviga 2007/44/EÜ ette nähtud 
kriteeriume ja usaldatavusnõuete täitmise 
hindamise protsessi kinnitada. Eelkõige 

(32) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
septembri 2007. aasta direktiivis 
2007/44/EÜ, millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 92/49/EMÜ ning direktiive 
2002/83/EÜ, 2004/39/EÜ, 2005/68/EÜ ja 
2006/48/EÜ seoses finantssektoris osaluse 
omandamise ja selle suurendamise 
tehingute suhtes rakendatava 
usaldusväärsuse hindamise menetluskorra 
ja kriteeriumidega, on sätestatud 
üksikasjalikud kriteeriumid 
investeerimisühingus osaluse kavandataval 
omandamisel usaldatavusnõuete täitmise 
hindamiseks ning nende kriteeriumide
kohaldamine. Hindamisprotsessi ja selle 
tulemuste õiguskindluse, selguse ja 
prognoositavuse tagamiseks tuleks 
direktiiviga 2007/44/EÜ ette nähtud 
kriteeriume ja usaldatavusnõuete täitmise 
hindamise protsessi kinnitada. Eelkõige 
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peaks pädevad asutused hindama 
kavandatava omandaja sobivust ning 
kavandatava omandamise usaldusväärsust 
kõigi järgmiste kriteeriumide alusel:
kavandava omandaja maine; 
investeerimisühingu tegevust juhtiva isiku 
maine ja kogemused; kavandava omandaja 
usaldusväärsus; kas investeerimisühing 
suudab täita käesoleval direktiivil ja 
muudel direktiividel, eelkõige direktiividel 
2002/87/EÜ ja 2006/49/EÜ põhinevaid 
usaldatavusnõudeid; kas on mõistlikku 
alust kahtlustada, et seoses kavandatava 
omandamisega toimub või on toimunud või 
üritatakse või on püütud üritada rahapesu 
või terrorismi rahastamist direktiivi 
2005/60/EÜ artikli 1 tähenduses, või kas 
kavandatav omandamine võiks suurendada 
sellise tegevuse ohtu.

peaks pädevad asutused hindama 
kavandatava omandaja sobivust ning 
kavandatava omandamise usaldusväärsust 
kõigi järgmiste kriteeriumide alusel:
kavandava omandaja maine; 
investeerimisühingu tegevust juhtiva isiku 
maine ja kogemused; kavandava omandaja 
usaldusväärsus; kas investeerimisühing 
suudab täita käesoleval direktiivil ja 
muudel direktiividel, eelkõige direktiividel 
2002/87/EÜ ja 2006/49/EÜ põhinevaid 
usaldatavusnõudeid; kas omandamine toob 
kaasa huvide konflikte; kas on mõistlikku 
alust kahtlustada, et seoses kavandatava 
omandamisega toimub või on toimunud või 
üritatakse või on püütud üritada rahapesu 
või terrorismi rahastamist direktiivi 
2005/60/EÜ artikli 1 tähenduses, või kas 
kavandatav omandamine võiks suurendada 
sellise tegevuse ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Investeerimisühingute aruka ja 
usaldusväärse juhtimise tagamiseks ning 
turu terviklikkuse ja investorite huvide 
kaitseks tuleb tugevdada nende 
juhtorganite rolli. Investeerimisühingu 
juhtorgan peaks alati pühendama piisavalt 
aega ning omama piisavaid teadmisi, 
oskusi ja kogemust, et mõista 
investeerimisühingu tegevust ja selle 
peamisi riske. Rühmamõtlemise 
vältimiseks ja kriitilise mõtlemise 
hõlbustamiseks peaksid 
investeerimisühingute juhatused olema 
vanuseliselt, sooliselt, geograafiliselt 
päritolult, hariduselt ja töökogemuselt 

(38) Investeerimisühingute aruka ja 
usaldusväärse juhtimise tagamiseks ning 
turu terviklikkuse ja investorite huvide 
kaitseks tuleb tugevdada nende 
juhtorganite rolli. Investeerimisühingu 
juhtorgan peaks alati pühendama piisavalt 
aega ning omama piisavaid teadmisi, 
oskusi ja kogemust, et mõista 
investeerimisühingu tegevust ja selle 
peamisi riske. Liikmesriigid peavad vastu 
võtma adekvaatse õigusakti, mis lubaks 
õigusvastase juhtimise korral 
juhtimisorganite liikmeid vastutusele 
võtta.
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piisavalt mitmekesised, et esindada eri 
vaateid ja kogemusi. Sooline tasakaal on 
eriti oluline, et tagada demograafilise 
olukorra piisav kajastumine.

Or. en

Selgitus

Õigusvastase juhtimise tõsise juhtumi korral tuleks juhtorganite liikmed kohtu ette tuua.

Muudatusettepanek 251
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Investeerimisühingute aruka ja 
usaldusväärse juhtimise tagamiseks ning 
turu terviklikkuse ja investorite huvide 
kaitseks tuleb tugevdada nende 
juhtorganite rolli. Investeerimisühingu 
juhtorgan peaks alati pühendama piisavalt 
aega ning omama piisavaid teadmisi, 
oskusi ja kogemust, et mõista 
investeerimisühingu tegevust ja selle 
peamisi riske. Rühmamõtlemise 
vältimiseks ja kriitilise mõtlemise 
hõlbustamiseks peaksid 
investeerimisühingute juhatused olema 
vanuseliselt, sooliselt, geograafiliselt 
päritolult, hariduselt ja töökogemuselt 
piisavalt mitmekesised, et esindada eri 
vaateid ja kogemusi. Sooline tasakaal on 
eriti oluline, et tagada demograafilise 
olukorra piisav kajastumine.

(38) Investeerimisühingute aruka ja 
usaldusväärse juhtimise tagamiseks ning 
turu terviklikkuse ja investorite huvide 
kaitseks tuleb tugevdada nende 
juhtorganite rolli. Investeerimisühingu 
juhtorgan peaks alati pühendama piisavalt 
aega ning omama piisavaid teadmisi, 
oskusi ja kogemust, et mõista 
investeerimisühingu tegevust ja selle 
peamisi riske. Rühmamõtlemise 
vältimiseks ja kriitilise mõtlemise 
hõlbustamiseks peaksid 
investeerimisühingute juhatused olema 
vanuseliselt, sooliselt, geograafiliselt 
päritolult, hariduselt ja töökogemuselt 
piisavalt mitmekesised, et esindada eri 
vaateid ja kogemusi. Sooline tasakaal on 
eriti oluline, et tagada demograafilise 
olukorra piisav kajastumine. Lisaks peavad 
liikmesriigid vastu võtma asjakohase 
õigusakti, mis lubaks õigusvastase 
juhtimise tõsise juhtumi korral 
juhtimisorganite liikmeid vastutusele 
võtta.

Or. en
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Muudatusettepanek 252
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Investeerimisühingute aruka ja 
usaldusväärse juhtimise tagamiseks ning 
turu terviklikkuse ja investorite huvide 
kaitseks tuleb tugevdada nende 
juhtorganite rolli. Investeerimisühingu 
juhtorgan peaks alati pühendama piisavalt 
aega ning omama piisavaid teadmisi, 
oskusi ja kogemust, et mõista 
investeerimisühingu tegevust ja selle 
peamisi riske. Rühmamõtlemise 
vältimiseks ja kriitilise mõtlemise 
hõlbustamiseks peaksid 
investeerimisühingute juhatused olema 
vanuseliselt, sooliselt, geograafiliselt 
päritolult, hariduselt ja töökogemuselt 
piisavalt mitmekesised, et esindada eri 
vaateid ja kogemusi. Sooline tasakaal on 
eriti oluline, et tagada demograafilise 
olukorra piisav kajastumine.

(38) Investeerimisühingute aruka ja 
usaldusväärse juhtimise tagamiseks ning 
turu terviklikkuse ja investorite huvide 
kaitseks tuleb tugevdada nende 
juhtorganite rolli. Investeerimisühingu 
juhtorgan peaks alati pühendama piisavalt 
aega ning omama piisavaid teadmisi, 
oskusi ja kogemust, et mõista 
investeerimisühingu tegevust ja selle 
peamisi riske. Rühmamõtlemise 
vältimiseks ja kriitilise mõtlemise 
hõlbustamiseks peaksid 
investeerimisühingute juhatused olema 
vanuseliselt, sooliselt, geograafiliselt 
päritolult, hariduselt ja töökogemuselt 
piisavalt mitmekesised, et esindada eri 
vaateid ja kogemusi. Sooline tasakaal on 
eriti oluline, et tagada demograafilise 
olukorra piisav kajastumine. Ka töötajate 
esindatust juhtorganites, mis annab 
peamise perspektiivi ja tõelist teavet 
ühingute sisemise korralduse kohta, peaks 
vaatlema positiivse viisina tõhustada 
mitmekesisust.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Selleks et kehtestada ELis kõigi 
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finantsüksuste üldjuhtimise täielikult 
ühtne käsitus, peaksid käesolevas 
direktiivis sisalduvad üldjuhtimisealased 
sätted kattuma vastavate sätetega 
direktiivis … (neljas kapitalinõuete 
direktiiv) ning olema proportsionaalsed 
asjaomase üksuse suurusega.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Investeerimisühingute tegevuse 
tõhusaks järelevalveks ja kontrolliks peaks 
juhtorgan vastutama ühingu üldstrateegia 
eest, võttes arvesse investeerimisühingu 
tegevus- ja riskiprofiili. Tuleks selgelt 
määratleda juhtorgani vastutus kogu 
investeerimisühingu äritsükli lõikes, 
ühingu strateegiliste eesmärkide kindlaks 
määramise ja määratlemise, 
organisatsiooni struktuuri kinnitamise, 
sealhulgas personali valiku ja koolituse 
kriteeriumide, teenuste osutamise ja 
tegevuse läbiviimise üldise poliitika, 
sealhulgas müügitöötajate tasustamise 
põhimõtete kindlaks määramise ning 
klientidele turustatavate uute toodete 
heakskiitmise eest. Investeerimisühingute 
strateegiliste eesmärkide, nende 
organisatsiooni struktuuri ja teenuste 
osutamise ning tegevuse läbiviimise 
poliitika korrapärane läbivaatamine ja 
hindamine peaks tagama nende püsiva 
suutlikkuse juhtida ühingut arukalt ja 
usaldusväärselt turgude terviklikkuse ja 
investorite kaitse huvides.

(39) Investeerimisühingute tegevuse 
tõhusaks järelevalveks ja kontrolliks peaks 
juhtorgan vastutama ühingu üldstrateegia 
eest, võttes arvesse investeerimisühingu 
tegevus- ja riskiprofiili. Tuleks selgelt 
määratleda juhtorgani vastutus kogu 
investeerimisühingu äritsükli lõikes, 
ühingu strateegiliste eesmärkide kindlaks 
määramise ja määratlemise, 
organisatsiooni struktuuri kinnitamise, 
sealhulgas personali valiku ja koolituse 
kriteeriumide, teenuste osutamise ja 
tegevuse läbiviimise üldise poliitika, 
sealhulgas müügitöötajate tasustamise 
põhimõtete kindlaks määramise ning 
klientidele turustatavate uute toodete 
heakskiitmise eest. Investeerimisühingute 
strateegiliste eesmärkide, nende 
organisatsiooni struktuuri ja teenuste 
osutamise ning tegevuse läbiviimise 
poliitika korrapärane läbivaatamine ja 
hindamine peaks tagama nende püsiva 
suutlikkuse juhtida ühingut arukalt ja 
usaldusväärselt turgude terviklikkuse ja 
investorite kaitse huvides. Toodete 
turuletoomisega seoses peaksid tootjad 
regulaarselt oma toodete toimivuse üle 
vaatama, hindamaks, kas toode on 
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toiminud plaanikohaselt, ja selgitamaks 
välja, kas toote sihtgrupp on endine.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Vastavalt komisjoni 10. augusti 2006. 
aasta direktiivile 2006/73/EÜ, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ seoses 
investeerimisühingute suhtes kohaldatavate 
organisatsiooniliste nõuete ja 
tegutsemistingimustega ning nimetatud 
direktiivi jaoks määratletud mõistetega, 
lubatakse liikmesriikidel 
investeerimisühingutele esitatavate 
organisatsiooniliste nõuete raames nõuda 
klientide korraldusi käsitlevate 
telefonivestluste või elektroonilise 
teabevahetuse salvestamist. Kliendi 
korraldusi käsitlevate telefonivestluste või 
elektroonilise teabevahetuse salvestamine 
on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga ning on õigustatud vahend 
investorite kaitse tugevdamiseks, 
turujärelevalve parandamiseks ning 
investeerimisühingute ja nende klientide 
õiguskindluse suurendamiseks. Sellise 
salvestamise tähtsust on mainitud ka 
Euroopa väärtpaberituru reguleerijate 
komitee 29. juulil 2010 avaldatud tehnilises 
nõuandes Euroopa Komisjonile. Seepärast 
on asjakohane sätestada käesolevas 
direktiivis kliendi korraldusi käsitlevate 
telefonivestluste või elektroonilise 
teabevahetuse salvestamise üldise korra 
põhimõtted.

(42) Vastavalt komisjoni 10. augusti 2006. 
aasta direktiivile 2006/73/EÜ, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ seoses 
investeerimisühingute suhtes kohaldatavate 
organisatsiooniliste nõuete ja 
tegutsemistingimustega ning nimetatud 
direktiivi jaoks määratletud mõistetega, 
lubatakse liikmesriikidel 
investeerimisühingutele esitatavate 
organisatsiooniliste nõuete raames nõuda 
klientide korraldusi käsitlevate 
telefonivestluste või elektroonilise 
teabevahetuse salvestamist. Kliendi 
korraldusi käsitlevate telefonivestluste või 
elektroonilise teabevahetuse salvestamine 
on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga ning on õigustatud vahend 
investorite kaitse tugevdamiseks, 
turujärelevalve parandamiseks ning 
investeerimisühingute ja nende klientide 
õiguskindluse suurendamiseks. Sellise 
salvestamise tähtsust on mainitud ka 
Euroopa väärtpaberituru reguleerijate 
komitee 29. juulil 2010 avaldatud tehnilises 
nõuandes Euroopa Komisjonile. Seepärast 
on asjakohane sätestada käesolevas 
direktiivis kliendi korraldusi käsitlevate 
telefonivestluste või elektroonilise 
teabevahetuse salvestamise üldise korra 
põhimõtted. Jaeklientide ja 
finantsasutuste vahelise suhtluse 
eesmärgil on kohane lubada 
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liikmesriikidel tunnustada vastava riigi 
territooriumil rajatud ning seal harusid 
omavate finantsasutuste suhtluse kohta 
kirjalikke dokumente.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Kauplemistehnoloogia kasutamine on 
viimase kümnendi jooksul 
märkimisväärselt kasvanud ning praegu 
turuosaliste seas laialdaselt levinud. Paljud 
turuosalised kasutavad algoritmkauplemist, 
mille puhul arvutialgoritm määrab 
minimaalse inimsekkumisega või ilma 
inimsekkumiseta automaatselt kindlaks 
korraldusega seotud muutujad.
Algoritmkauplemise alaliik on 
välkkauplemine, kus kauplemissüsteem 
analüüsib väga kiiresti turuandmeid või -
signaale ning saadab välja või ajakohastab 
sellise analüüsi põhjal väga lühikese ajaga 
suure hulga korraldusi. Välkkauplemist 
kasutavad tavaliselt oma enda kapitali 
kasutavad kauplejad ning see ei kujuta 
endast strateegiat, vaid pigem keeruka 
tehnoloogia kasutamist selliste
traditsioonilisemate kauplemisstrateegiate 
rakendamiseks nagu turutegemine ja 
arbitraaž.

(44) Kauplemistehnoloogia kasutamine on 
viimase kümnendi jooksul 
märkimisväärselt kasvanud ning praegu 
turuosaliste seas laialdaselt levinud. Paljud 
turuosalised kasutavad algoritmkauplemist, 
mille puhul arvutialgoritm määrab 
minimaalse inimsekkumisega või ilma 
inimsekkumiseta automaatselt kindlaks 
korraldusega seotud muutujad.
Algoritmkauplemise alaliik on 
välkkauplemine, kus kauplemissüsteem 
analüüsib väga kiiresti, tavaliselt 
millisekundite ja mikrosekundite jooksul, 
turuandmeid või -signaale ning saadab 
välja või ajakohastab sellise analüüsi 
põhjal väga lühikese ajaga suure hulga 
korraldusi. Välkkauplemist kasutavad 
tavaliselt oma enda kapitali kasutavad 
kauplejad ning see ei kujuta endast 
strateegiat, vaid pigem keeruka tehnoloogia 
kasutamist selliste traditsioonilisemate 
kauplemisstrateegiate rakendamiseks nagu 
turutegemine ja arbitraaž.

Or. en

Selgitus

Välkkauplemise täpsem selgitus.
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Muudatusettepanek 257
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Välkkauplemine kui üldine nähtus 
on uuenenud tehnoloogia ja arenenud 
ärimudelite loomulik element.
Akadeemilised uuringud näitavad 
üldkokkuvõttes, et välkkauplemine tõstab 
likviidsust ja vähendab volatiilsust. Samas 
on jõutud järeldusele, et uut tehnoloogiat, 
nagu mis tahes kauplemisviisi, saab 
kasutada ka turu kuritarvitamise 
eesmärgil. 

Or. en

Muudatusettepanek 258
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Kauplemistehnoloogia on 
suurendanud investorite kauplemise kiirust, 
mahtu ja keerukust. Samuti on see 
võimaldanud turuosalistel hõlbustada 
klientide jaoks otsest juurdepääsu 
turgudele kauplemissüsteemide 
kasutamisega, otsese elektroonilise 
juurdepääsuga või sponsoreeritud ja otsese 
turulepääsuga. Kauplemistehnoloogia 
annab turule ja turuosalistele eeliseid, 
nagu laialdasem osalemine turgudel, 
suurem likviidsus, väiksemad hinnavahed, 
madalam lühiajaline volatiilsus ning 
võimalused klientide korralduste 

(46) Kauplemistehnoloogia on 
suurendanud investorite kauplemise kiirust, 
mahtu ja keerukust. Samuti on see 
võimaldanud turuosalistel hõlbustada 
klientide jaoks otsest juurdepääsu 
turgudele kauplemissüsteemide 
kasutamisega, otsese elektroonilise 
juurdepääsuga või sponsoreeritud ja otsese 
turulepääsuga. Välkkauplemine toob 
kaasa turul kauplemise mahu kasvu, kuid 
piiratud likviidsuse, kuna noteeringud on 
tellimusraamatus vaid millisekundeid ja 
tühistamiste tase on silmatorkavalt kõrge.
Natuke väiksemad hinnavahed ei 
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tõhusamaks täitmiseks. Samas tulenevad
kauplemistehnoloogia kasutamisest ka
teatavad potentsiaalsed riskid, nagu suure 
korralduste arvuga kaasnev 
kauplemiskohtade süsteemide 
ülekoormamise oht ning oht, et 
algoritmkauplemisel antakse dubleerivaid 
või vigaseid korraldusi või esineb muid 
eksimusi, mis võivad põhjustada turu 
ebastabiilsust. Lisaks esineb 
algoritmkauplemise süsteemide puhul 
teistele turusündmustele ülereageerimise 
oht, mis eelneva turuprobleemi korral võib 
suurendada volatiilsust. Samuti võib 
algoritm- ja välkkauplemise süsteemide 
väärkasutamisega põhjustada turu 
kuritarvitamist.

kompenseeri kauplemishuvi sügavuse 
puudumist, tellimuste ja inventari 
ooteaega. On tõestatud, et
kauplemistehnoloogia kasutamisest 
tulenevad teatavad riskid, nagu suure 
korralduste arvuga kaasnev 
kauplemiskohtade süsteemide 
ülekoormamise oht ning oht, et 
algoritmkauplemisel antakse dubleerivaid 
või vigaseid korraldusi või esineb muid 
eksimusi, mis võivad põhjustada turu 
ebastabiilsust. Eelkõige on esitatud 
tõendeid selle kohta, et välkkauplemise 
tehnoloogia, tagades oma klientidele 
infoeelise, võib olla kaasa aidanud 
institutsionaalsete investorite suurenenud 
anonüümsete likviidsuse 
kauplemisplatvormide (nagu näiteks 
pensionifondide) kasutamisele, et vältida 
võimalikke negatiivseid mõjusid 
hindadele, kui nende tellimused 
tuvastatakse välkkauplejate poolt. Lisaks 
esineb algoritmkauplemise süsteemide 
puhul teistele turusündmustele 
ülereageerimise oht, mis eelneva 
turuprobleemi korral võib suurendada 
volatiilsust. Lisaks tuleb välkkauplejate 
nimetatud viisil teenitud tulu teiste 
investorite (näiteks pensionisäästjate) 
arvelt. Samuti võib algoritm- ja 
välkkauplemise süsteemide 
väärkasutamisega põhjustada turu 
kuritarvitamist. Nimetatud riskid toovad 
kaasa välkkauplemisega seotud 
infrastruktuuri ja järelevalve kõrge 
maksumuse.

Or. en

Selgitus

Oluline on rõhutada, et välkkauplemine annab kauplejatele võrreldes teiste turul osalejatega 
informatiivse eelise. See eelis seisneb kiiruses, millega saadakse teavet, mis muudetakse 
korraldusteks ja tühistamisteks/muudatusteks. See sunnib institutsioone tegema suuri 
korraldusi, et püsida võidujooksus märkimisväärsete kuludega nii neile kui ka nende 
klientidele või et üritada vältida välkkauplemist, liikudes platvormidele, kuhu neil 
juurdepääsu ei ole või kus korraldusi saab paremini salastada.
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Muudatusettepanek 259
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Kauplemistehnoloogia on 
suurendanud investorite kauplemise kiirust, 
mahtu ja keerukust. Samuti on see 
võimaldanud turuosalistel hõlbustada 
klientide jaoks otsest juurdepääsu 
turgudele kauplemissüsteemide 
kasutamisega, otsese elektroonilise 
juurdepääsuga või sponsoreeritud ja otsese 
turulepääsuga. Kauplemistehnoloogia 
annab turule ja turuosalistele eeliseid, nagu 
laialdasem osalemine turgudel, suurem 
likviidsus, väiksemad hinnavahed, 
madalam lühiajaline volatiilsus ning 
võimalused klientide korralduste 
tõhusamaks täitmiseks. Samas tulenevad 
kauplemistehnoloogia kasutamisest ka 
teatavad potentsiaalsed riskid, nagu suure 
korralduste arvuga kaasnev 
kauplemiskohtade süsteemide 
ülekoormamise oht ning oht, et 
algoritmkauplemisel antakse dubleerivaid 
või vigaseid korraldusi või esineb muid 
eksimusi, mis võivad põhjustada turu 
ebastabiilsust. Lisaks esineb 
algoritmkauplemise süsteemide puhul 
teistele turusündmustele ülereageerimise 
oht, mis eelneva turuprobleemi korral võib 
suurendada volatiilsust. Samuti võib 
algoritm- ja välkkauplemise süsteemide 
väärkasutamisega põhjustada turu 
kuritarvitamist.

(46) Kauplemistehnoloogia on 
suurendanud investorite kauplemise kiirust, 
mahtu ja keerukust. Samuti on see 
võimaldanud turuosalistel hõlbustada 
klientide jaoks otsest juurdepääsu 
turgudele kauplemissüsteemide 
kasutamisega, otsese elektroonilise 
juurdepääsuga või sponsoreeritud ja otsese 
turulepääsuga. Kauplemistehnoloogia 
annab turule ja turuosalistele eeliseid, nagu 
laialdasem osalemine turgudel, suurem 
likviidsus, väiksemad hinnavahed, 
madalam lühiajaline volatiilsus ning 
võimalused klientide korralduste 
tõhusamaks täitmiseks. Samas tulenevad 
kauplemistehnoloogia kasutamisest ka 
teatavad potentsiaalsed riskid, nagu suure 
korralduste arvuga kaasnev 
kauplemiskohtade süsteemide 
ülekoormamise oht ning oht, et 
algoritmkauplemisel antakse dubleerivaid 
või vigaseid korraldusi või esineb muid 
eksimusi, mis võivad põhjustada turu 
ebastabiilsust. Lisaks esineb 
algoritmkauplemise süsteemide puhul 
teistele turusündmustele ülereageerimise 
oht, mis eelneva turuprobleemi korral võib 
suurendada volatiilsust. Sõltumata 
ülalmainitust ning olenemata turul 
osalemise viisist ei ole turu 
kuritarvitamine lubatud. Väärkasutamist 
käsitletakse turu kuritarvitamist käsitlevas 
direktiivis (2004/109/EÜ).

Or. en
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Selgitus

Tehnoloogia arengud toovad kaasa turgudele soodsad ja ebasoodsad mõjud, nagu seda väitis 
komisjon. Ometi ei tohiks arvata, et turu kuritarvitamine on seotud oma turutehingutes ainult 
arenenud tehnoloogiaid kasutavate osalejatega. Turu kuritarvitamist esineb igal tasandil.
Seega on oluline viidata turu kuritarvitamist käsitlevale direktiivile, selgitamaks terviklikku 
ülevaadet ning vajadusi sellega igal tasandil tegeleda.

Muudatusettepanek 260
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Kauplemistehnoloogia on 
suurendanud investorite kauplemise kiirust, 
mahtu ja keerukust. Samuti on see 
võimaldanud turuosalistel hõlbustada 
klientide jaoks otsest juurdepääsu 
turgudele kauplemissüsteemide 
kasutamisega, otsese elektroonilise 
juurdepääsuga või sponsoreeritud ja otsese 
turulepääsuga. Kauplemistehnoloogia 
annab turule ja turuosalistele eeliseid, nagu 
laialdasem osalemine turgudel, suurem 
likviidsus, väiksemad hinnavahed, 
madalam lühiajaline volatiilsus ning 
võimalused klientide korralduste 
tõhusamaks täitmiseks. Samas tulenevad 
kauplemistehnoloogia kasutamisest ka 
teatavad potentsiaalsed riskid, nagu suure 
korralduste arvuga kaasnev 
kauplemiskohtade süsteemide 
ülekoormamise oht ning oht, et 
algoritmkauplemisel antakse dubleerivaid 
või vigaseid korraldusi või esineb muid 
eksimusi, mis võivad põhjustada turu 
ebastabiilsust. Lisaks esineb 
algoritmkauplemise süsteemide puhul 
teistele turusündmustele ülereageerimise 
oht, mis eelneva turuprobleemi korral võib 
suurendada volatiilsust. Samuti võib 
algoritm- ja välkkauplemise süsteemide 
väärkasutamisega põhjustada turu 

(46) Välkkauplemistehnoloogia on 
suurendanud investorite kauplemise kiirust, 
mahtu ja keerukust. Samuti on see 
võimaldanud turuosalistel hõlbustada 
klientide jaoks otsest juurdepääsu 
turgudele kauplemissüsteemide 
kasutamisega, otsese elektroonilise 
juurdepääsuga või sponsoreeritud ja otsese 
turulepääsuga. Kauplemistehnoloogia 
annab turule ja turuosalistele eeliseid, nagu 
laialdasem osalemine turgudel, suurem 
likviidsus, väiksemad hinnavahed, 
madalam lühiajaline volatiilsus ning 
võimalused klientide korralduste 
tõhusamaks täitmiseks. Samas tulenevad 
välkkauplemistehnoloogia kasutamisest ka 
teatavad potentsiaalsed riskid, nagu suure 
korralduste arvuga kaasnev 
kauplemiskohtade süsteemide 
ülekoormamise oht ning oht, et 
algoritmkauplemisel antakse dubleerivaid 
või vigaseid korraldusi või esineb muid 
eksimusi, mis võivad põhjustada turu 
ebastabiilsust. Lisaks esineb 
algoritmkauplemise süsteemide puhul 
teistele turusündmustele ülereageerimise 
oht, mis eelneva turuprobleemi korral võib 
suurendada volatiilsust. Samuti võib 
algoritm- ja välkkauplemise süsteemide 
väärkasutamisega põhjustada turu 
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kuritarvitamist. kuritarvitamist. Teisest küljest, nagu seda 
on tõestanud mitmed akadeemilised 
uuringud, vähendab välkkauplemine 
volatiilsust ja aitab kaasa 
hinnakujundamise edendamisele 
erinevatel turgudel. 

Or. en

Muudatusettepanek 261
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Kauplemistehnoloogia on 
suurendanud investorite kauplemise kiirust, 
mahtu ja keerukust. Samuti on see 
võimaldanud turuosalistel hõlbustada 
klientide jaoks otsest juurdepääsu 
turgudele kauplemissüsteemide 
kasutamisega, otsese elektroonilise
juurdepääsuga või sponsoreeritud ja
otsese turulepääsuga.
Kauplemistehnoloogia annab turule ja 
turuosalistele eeliseid, nagu laialdasem 
osalemine turgudel, suurem likviidsus, 
väiksemad hinnavahed, madalam 
lühiajaline volatiilsus ning võimalused 
klientide korralduste tõhusamaks 
täitmiseks. Samas tulenevad 
kauplemistehnoloogia kasutamisest ka 
teatavad potentsiaalsed riskid, nagu suure 
korralduste arvuga kaasnev 
kauplemiskohtade süsteemide 
ülekoormamise oht ning oht, et 
algoritmkauplemisel antakse dubleerivaid 
või vigaseid korraldusi või esineb muid 
eksimusi, mis võivad põhjustada turu 
ebastabiilsust. Lisaks esineb 
algoritmkauplemise süsteemide puhul 
teistele turusündmustele ülereageerimise 
oht, mis eelneva turuprobleemi korral võib 
suurendada volatiilsust. Samuti võib 

(46) Kauplemistehnoloogia on 
suurendanud investorite kauplemise kiirust, 
mahtu ja keerukust. Samuti on see 
võimaldanud turuosalistel hõlbustada 
klientide jaoks otsest juurdepääsu 
turgudele kauplemissüsteemide 
kasutamisega, otsese turulepääsuga, 
filtreerimata otsese turulepääsuga või 
sponsoreeritud juurdepääsuga.
Kauplemistehnoloogia annab turule ja 
turuosalistele eeliseid, nagu laialdasem 
osalemine turgudel, suurem likviidsus, 
väiksemad hinnavahed, madalam 
lühiajaline volatiilsus ning võimalused 
klientide korralduste tõhusamaks 
täitmiseks. Samas tulenevad 
kauplemistehnoloogia kasutamisest ka 
teatavad potentsiaalsed riskid, nagu suure 
korralduste arvuga kaasnev 
kauplemiskohtade süsteemide 
ülekoormamise oht ning oht, et 
algoritmkauplemisel antakse dubleerivaid 
või vigaseid korraldusi või esineb muid 
eksimusi, mis võivad põhjustada turu 
ebastabiilsust. Lisaks esineb 
algoritmkauplemise süsteemide puhul 
teistele turusündmustele ülereageerimise 
oht, mis eelneva turuprobleemi korral võib 
suurendada volatiilsust. Samuti võib 
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algoritm- ja välkkauplemise süsteemide 
väärkasutamisega põhjustada turu 
kuritarvitamist.

algoritm- ja välkkauplemise süsteemide 
väärkasutamisega põhjustada turu 
kuritarvitamist.

Or. en

Selgitus

Viited elektroonilisele juurdepääsule tuleks asendada otsese turulepääsuga, et olla kooskõlas 
2012. aasta veebruaris välja antud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tehnilise juhendiga 
„Süsteemid ja kontrollid automaatses kauplemiskeskkonnas kauplemisplatvormidele, 
investeerimisühingutele ja pädevatele asutustele” ESMA/2012/122 (EN).

Muudatusettepanek 262
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 a) Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve 2012. aasta 
veebruaris välja antud juhendit 
„Süsteemid ja kontrollid automaatses 
kauplemiskeskkonnas 
kauplemisplatvormidele, 
investeerimistehingutele ja pädevatele 
asutustele” (ESMA/2012/122) tuleks 
kasutada ulatusliku raamistikuna, et 
kaasata sinna käesoleva direktiivi 
õiguslikult siduvad mehhanismid, et 
tugevdada turgude paindlikkust uue 
kauplemistehnoloogiaga arvestamisel. On 
oluline, et Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvel oleks õigus 
tulevikus välja anda juhendeid, et sammu 
pidada kiirelt muutuvate 
kauplemistehnoloogiatega.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Olle Schmidt
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ALDE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 a) Tehnoloogiaarengutega 
toimetulemiseks on reguleeritud turud ja 
mitmepoolsed kauplemissüsteemid välja 
töötanud kaitsete ja kontrollide süsteemi.
Eelpool mainitud tehnoloogiliselt 
arenenud kauplemisega seotud ohtudega 
tegelemiseks kavandas Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve juhendi 
organiseeritud turgudele ja 
investeerimisühingutele kehtivate nõuete 
ühtlustamiseks Euroopa tasandil 
(ESMA/2011/456). Olgugi et nõuded on 
kohandatud reguleeritud turgudele, 
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja 
organiseeritud kauplemissüsteemidele, 
tuleb täpsustada, et riskikontroll on eriti 
oluline korralduste sõlmimisel, kuna 
põhiosa riskivastutusest määratletakse 
selles faasis.

Or. en

Selgitus

Finantsinstrumentide turge käsitleva direktiiviga rõhutatakse vajadust tõsta korraldatud 
turgude, mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja organiseeritud kauplemissüsteemide kaitset 
ja kontrolli, kuid esmatähtis on, et riskikontroll kehtestataks ennetavalt korralduse 
sõlmimisel. Vaid kontrollist kauplemiskohtades ei piisa. Eesmärk on rajada kontrollastmed 
igale kauplemistsükli etapile. Seega on oluline rõhutada adekvaatsete kontrollide vajadust.
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve juhend süsteemide ja kontrollide kohta rõhutab seda 
fakti.

Muudatusettepanek 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tehnoloogia suurenenud kasutamisega 
kaasnevaid riske saab kõige paremini 
leevendada teatavate riskikontrolli 
meetmete kombinatsiooniga, mis on 
suunatud algoritm- või välkkauplemisega 
tegelevatele äriühingutele, ning muude 
meetmetega, mis on suunatud selliste 
kauplemiskohtade korraldajatele, millele 
eespool osutatud äriühingutel on 
juurdepääs. On soovitav tagada, et kõigil 
välkkauplemisega tegelevatel 
äriühingutel, mis on mõne kauplemiskoha 
otsesed liikmed, oleks tegevusluba. Sellega 
saaks tagada, et nende suhtes kohaldataks 
käesoleva direktiivi kohaseid 
organisatsioonilisi nõudeid ning 
nõuetekohast järelevalvet.

(47) Tehnoloogia suurenenud kasutamisega 
kaasnevaid riske saab kõige paremini 
leevendada teatavate riskikontrolli 
meetmete kombinatsiooniga, mis on 
suunatud algoritm- või välkkauplemisega 
tegelevatele äriühingutele, ning muude 
meetmetega, mis on suunatud selliste 
kauplemiskohtade korraldajatele, millele 
eespool osutatud äriühingutel on 
juurdepääs. On soovitav tagada, et 
igasugust algoritm- ja välkkauplemist,
sealhulgas tehinguid oma arvel, peetaks 
investeerimisteenuseks või -tegevuseks.
Sellega saaks tagada, et nimetatud tegevusi 
pakkuvaid ühinguid tunnustataks kui 
investeerimisühinguid ja et nende suhtes 
kohaldataks käesoleva direktiivi kohaseid 
organisatsioonilisi nõudeid ning 
nõuetekohast järelevalvet.

Or. en

Selgitus

Käesoleva põhjenduse ja kavandatava finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi artikli 17 
vaheline vastavaus peaks olema tagatud mitte ainult välkkauplemise, vaid ka 
algoritmkauplemise puhul ning tuleb selgitada, et on vaja ühingute autoriseerimist, kuna 
nimetatud tegevused on investeerimisteenused. Algoritmkauplemisega kauplemiskohtadele 
vahendatud juurdepääsu kaudu ei kaasne vähem finantsturu ja stabiilsuse riske kui 
kauplemiskohtade otsese liikme algoritmkauplemisega. (EKP soovitus).

Muudatusettepanek 265
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tehnoloogia suurenenud kasutamisega 
kaasnevaid riske saab kõige paremini 
leevendada teatavate riskikontrolli 
meetmete kombinatsiooniga, mis on 

(47) Tehnoloogia suurenenud kasutamisega 
kaasnevaid riske saab kõige paremini 
leevendada teatavate riskikontrolli 
meetmete kombinatsiooniga, mis on 
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suunatud algoritm- või välkkauplemisega 
tegelevatele äriühingutele, ning muude 
meetmetega, mis on suunatud selliste 
kauplemiskohtade korraldajatele, millele 
eespool osutatud äriühingutel on 
juurdepääs. On soovitav tagada, et kõigil 
välkkauplemisega tegelevatel 
äriühingutel, mis on mõne kauplemiskoha 
otsesed liikmed, oleks tegevusluba. Sellega 
saaks tagada, et nende suhtes kohaldataks 
käesoleva direktiivi kohaseid 
organisatsioonilisi nõudeid ning 
nõuetekohast järelevalvet.

suunatud algoritm- või välkkauplemisega 
tegelevatele äriühingutele, ning muude 
meetmetega, mis on suunatud selliste 
kauplemiskohtade korraldajatele, millele 
eespool osutatud äriühingutel on 
juurdepääs. On soovitav tagada, et 
igasugust algoritm- ja välkkauplemist, 
sealhulgas tehinguid oma arvel, peetaks 
investeerimisteenuseks või -tegevuseks.
Sellega saaks tagada, et nimetatud tegevusi 
pakkuvaid ühinguid tunnustataks kui 
investeerimisühinguid ja et nende suhtes 
kohaldataks käesoleva direktiivi kohaseid 
organisatsioonilisi nõudeid ning 
nõuetekohast järelevalvet.

Or. en

Selgitus

Käesoleva põhjenduse ja kavandatava finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi artikli 17 
vaheline vastavaus peaks olema tagatud mitte ainult välkkauplemise, vaid ka 
algoritmkauplemise puhul ning tuleb selgitada, et on vaja ühingute autoriseerimist, kuna 
nimetatud tegevused on investeerimisteenused. Algoritmkauplemisega kauplemiskohtadele 
vahendatud juurdepääsu kaudu ei kaasne vähem finantsturu ja stabiilsuse riske kui 
kauplemiskohtade otsese liikme algoritmkauplemisega.

Muudatusettepanek 266
Pascal Canfin
Verts/ALE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tehnoloogia suurenenud kasutamisega 
kaasnevaid riske saab kõige paremini 
leevendada teatavate riskikontrolli
meetmete kombinatsiooniga, mis on 
suunatud algoritm- või välkkauplemisega 
tegelevatele äriühingutele, ning muude 
meetmetega, mis on suunatud selliste 
kauplemiskohtade korraldajatele, millele 
eespool osutatud äriühingutel on 
juurdepääs. On soovitav tagada, et kõigil 

(47) Tehnoloogia suurenenud kasutamisega 
kaasnevaid riske saab kõige paremini 
leevendada teatavate riskikontrolli 
meetmete kombinatsiooniga, mis on 
suunatud algoritm- või välkkauplemisega 
tegelevatele äriühingutele, ning muude 
meetmetega, mis on suunatud selliste 
kauplemiskohtade korraldajatele, millele 
eespool osutatud äriühingutel on 
juurdepääs. On soovitav tagada, et kõigil 
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välkkauplemisega tegelevatel äriühingutel, 
mis on mõne kauplemiskoha otsesed 
liikmed, oleks tegevusluba. Sellega saaks 
tagada, et nende suhtes kohaldataks 
käesoleva direktiivi kohaseid 
organisatsioonilisi nõudeid ning 
nõuetekohast järelevalvet.

välkkauplemisega tegelevatel äriühingutel, 
mis on mõne kauplemiskoha otsesed 
liikmed, oleks tegevusluba. Lisaks on 
oluline, et oleks võimalik selgelt eristada 
automaatse kauplemise korralduste 
voogusid. Sellega saaks tagada, et nende 
suhtes kohaldataks käesoleva direktiivi 
kohaseid organisatsioonilisi nõudeid ning 
nõuetekohast järelevalvet.

Or. en

Selgitus

Algoritm- ja välkkauplejaid tuleb tellimusraamatus selgelt märgistada, et kauplemiskohad ja 
kauplemise korraldajad saaksid neid tõhusalt jälgida.

Muudatusettepanek 267
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tehnoloogia suurenenud kasutamisega 
kaasnevaid riske saab kõige paremini 
leevendada teatavate riskikontrolli 
meetmete kombinatsiooniga, mis on 
suunatud algoritm- või välkkauplemisega 
tegelevatele äriühingutele, ning muude 
meetmetega, mis on suunatud selliste 
kauplemiskohtade korraldajatele, millele 
eespool osutatud äriühingutel on 
juurdepääs. On soovitav tagada, et kõigil 
välkkauplemisega tegelevatel äriühingutel, 
mis on mõne kauplemiskoha otsesed 
liikmed, oleks tegevusluba. Sellega saaks 
tagada, et nende suhtes kohaldataks 
käesoleva direktiivi kohaseid 
organisatsioonilisi nõudeid ning 
nõuetekohast järelevalvet.

(47) Tehnoloogia suurenenud kasutamisega 
kaasnevaid riske saab kõige paremini 
leevendada teatavate riskikontrolli 
meetmete kombinatsiooniga, mis on 
suunatud algoritm- või välkkauplemisega 
tegelevatele äriühingutele, ning muude 
meetmetega, mis on suunatud kõigi selliste 
kauplemiskohtade korraldajatele, millele 
eespool osutatud äriühingutel on 
juurdepääs. On soovitav tagada, et kõigil 
välkkauplemisega tegelevatel äriühingutel, 
mis on mõne kauplemiskoha otsesed 
liikmed, oleks tegevusluba. Sellega saaks 
tagada, et nende suhtes kohaldataks 
käesoleva direktiivi kohaseid 
organisatsioonilisi nõudeid ning 
nõuetekohast järelevalvet. Samuti on 
asjakohane lõpetada sponsoreeritud 
turulepääsu tava, et vältida riski, et 
ebapiisavate kontrollidega äriühingud 
loovad nõuetele mittevastavaid 
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turutingimusi, ning tagamaks, et 
suudetakse välja selgitada turuosalised, 
kelle süül on tekkinud nõuetele 
mittevastavad tingimused, ja nad selle eest 
vastutusele võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tehnoloogia suurenenud kasutamisega 
kaasnevaid riske saab kõige paremini 
leevendada teatavate riskikontrolli 
meetmete kombinatsiooniga, mis on 
suunatud algoritm- või välkkauplemisega 
tegelevatele äriühingutele, ning muude 
meetmetega, mis on suunatud selliste 
kauplemiskohtade korraldajatele, millele 
eespool osutatud äriühingutel on 
juurdepääs. On soovitav tagada, et kõigil 
välkkauplemisega tegelevatel äriühingutel, 
mis on mõne kauplemiskoha otsesed 
liikmed, oleks tegevusluba. Sellega saaks 
tagada, et nende suhtes kohaldataks 
käesoleva direktiivi kohaseid 
organisatsioonilisi nõudeid ning 
nõuetekohast järelevalvet.

(47) Tehnoloogia suurenenud kasutamisega 
kaasnevaid riske saab kõige paremini 
leevendada teatavate riskikontrolli 
meetmete kombinatsiooniga, mis on 
suunatud algoritm- või välkkauplemisega 
tegelevatele äriühingutele, ning muude 
meetmetega, mis on suunatud kõigi selliste 
kauplemiskohtade korraldajatele, millele 
eespool osutatud äriühingutel on 
juurdepääs. On soovitav tagada, et kõigil 
välkkauplemisega tegelevatel äriühingutel, 
mis on mõne kauplemiskoha otsesed 
liikmed, oleks tegevusluba. Sellega saaks 
tagada, et nende suhtes kohaldataks 
käesoleva direktiivi kohaseid 
organisatsioonilisi nõudeid ning 
nõuetekohast järelevalvet. Samuti on 
asjakohane otsese turulepääsu korral 
tagada, et tehakse kõik vajalikud sammud 
ebapiisava kontrolli rakendamisega 
kaasneda võivate riskide vältimiseks, 
sealhulgas võimalus turul osalejaid 
tuvastada ning õigus neid nende 
põhjustatud ebakorrapärasuste eest 
vastutusele võtta.

Or. en
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Muudatusettepanek 269
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tehnoloogia suurenenud kasutamisega 
kaasnevaid riske saab kõige paremini 
leevendada teatavate riskikontrolli 
meetmete kombinatsiooniga, mis on 
suunatud algoritm- või välkkauplemisega 
tegelevatele äriühingutele, ning muude 
meetmetega, mis on suunatud selliste 
kauplemiskohtade korraldajatele, millele 
eespool osutatud äriühingutel on 
juurdepääs. On soovitav tagada, et kõigil 
välkkauplemisega tegelevatel äriühingutel, 
mis on mõne kauplemiskoha otsesed 
liikmed, oleks tegevusluba. Sellega saaks 
tagada, et nende suhtes kohaldataks 
käesoleva direktiivi kohaseid 
organisatsioonilisi nõudeid ning 
nõuetekohast järelevalvet.

(47) Tehnoloogia suurenenud kasutamisega 
kaasnevaid riske saab kõige paremini 
leevendada teatavate riskikontrolli 
meetmete kombinatsiooniga, mis on 
suunatud algoritm- või välkkauplemisega 
tegelevatele äriühingutele, ning muude 
meetmetega, mis on suunatud selliste 
kauplemiskohtade korraldajatele, millele 
eespool osutatud äriühingutel on 
juurdepääs. On soovitav tagada, et kõigil 
välkkauplemisega tegelevatel äriühingutel, 
mis on mõne kauplemiskoha otsesed 
liikmed, oleks tegevusluba. Sellega saaks 
tagada, et nende suhtes kohaldataks 
käesoleva direktiivi kohaseid 
organisatsioonilisi nõudeid ning 
nõuetekohast järelevalvet. Seda silmas 
pidades peaks Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve mängima 
olulist koordineerija rolli asjakohase 
hinnasammu defineerimisel, et tagada 
Euroopa tasandil korrapärased turud.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Määratlemaks selgelt iga 
kauplemiskohale juurdepääsu meetodit, 
peaks Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve koostama 
nimekirja registreeritud 
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investeerimisühingute ja 
kauplemisliikmete kaudu 
kauplemiskohale juurdepääsu vahenditest 
ja meetoditest.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Pascal Canfin
Verts/ALE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Nii äriühingud kui ka kauplemiskohad 
peaksid võtma usaldusväärseid meetmeid, 
mis aitaksid tagada, et automaatne 
kauplemine ei ohustaks turu stabiilsust 
ning et seda ei saaks kasutada turu 
kuritarvitamiseks. Samuti peaksid 
kauplemiskohad jälgima, et nende 
kauplemissüsteemid oleksid vastupidavad 
ning nõuetekohaselt testitud ning 
suudaksid tulla toime suureneva hulga 
korralduste ja turupingetega, ning 
kehtestama kauplemispiirangud, mis 
ootamatute äkiliste hinnakõikumiste korral 
kauplemise ajutiselt peataksid.

(48) Nii äriühingud kui ka kauplemiskohad 
peaksid võtma usaldusväärseid meetmeid, 
mis aitaksid tagada, et automaatne 
kauplemine ei ohustaks turu stabiilsust 
ning et seda ei saaks kasutada turu 
kuritarvitamiseks ning et automaatse 
kauplemise tehnoloogiat kontrollitaks 
täielikult enne, kui sellele antakse luba 
kauplemiskohale juurdepääsuks. Samuti 
peaksid kauplemiskohad jälgima, et nende 
kauplemissüsteemid oleksid vastupidavad 
ning nõuetekohaselt testitud ning 
suudaksid tulla toime suureneva hulga 
korralduste ja turupingetega, ning 
kehtestama kauplemispiirangud, mis 
ootamatute äkiliste hinnakõikumiste korral 
järjekindlalt kõigis kauplemiskohtades
kauplemise ajutiselt peataksid.
Kauplemiskohad ei tohiks pakkuda 
automaatse kauplemise korraldajatele 
eelisjuurdepääsu teabele, kuna see 
annaks neile ebaõiglase eelise teiste turul 
osalejate ees.

Or. en

Selgitus

Sageli annavad kauplemiskohad välkkauplemises osalejatele tellimusraamatu lühiülevaateid 
ja muud teavet, millele teistel osalejatel juurdepääsu ei ole. See loob ebaõiglased tingimused 
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ning peaks olema keelatud.

Muudatusettepanek 272
Pascal Canfin
Verts/ALE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 a) Kauplemisstrateegiad, millega 
kaasneb väga suur tehingute arv, millest 
suurem osa päeva lõpuks tühistatakse või 
lõpetatakse, võivad hõlmata olulise osa 
kauplemissüsteemi mahust, samal ajal 
teistele turul osalejatele vähe tõhusat 
likviidsust pakkudes. Seega on vajalik 
tagada, et kauplemiskohtade teenustasude 
struktuur oleks läbipaistev, õiglane ja 
välistaks diskrimineerimise ning et see 
oleks korraldatud viisil, mis soodustaks 
infrastruktuuri kulude kandumise 
proportsionaalselt klientidele 
kauplemissüsteemi mahu ja korrapäraste 
kauplemistingimuste kasutamiseks turul.
Seega on asjakohane tagada, et kõrgemad 
hinnad kehtiksid tegevusaladele, millel on 
kõrged sõnumite ja tühistamiste tasemed 
võrreldes tõhustate 
kauplemissüsteemidega.

Or. en

Selgitus

Mitmed institutsionaalsed investorid leiavad, et välkkauplemine pakub piiratud kasulikku 
likviidsust, olgugi et sellega kaasnevad sagedased tagasimaksed. 

Muudatusettepanek 273
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 a) Samuti on vajalik tagada, et 
kauplemiskohtade teenustasude struktuur 
oleks läbipaistev, õiglane ja välistaks 
diskrimineerimise ning et see ei oleks 
korraldatud viisil, mis soodustaks 
nõuetele mittevastavaid turutingimusi.
Seetõttu peaks reguleeritud turgudel 
kehtima teenustasude struktuurid, 
soodustamaks süsteemisõnumite madalat 
taset võrreldes elluviidud 
kauplemistehingutega. See võib hõlmata 
kõrgemate tasude künnise kehtestamist 
arvukate tühistamiste või sõnumitasude 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Pascal Canfin
Verts/ALE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Lisaks algoritm- ja välkkauplemisega 
seotud meetmetele on asjakohane 
rakendada kontrolli selliste 
investeerimisühingute suhtes, mis 
võimaldavad klientidele otsest 
elektroonilist juurdepääsu turgudele, 
kuna elektrooniline kauplemine võib 
toimuda elektroonilist turulepääsu 
võimaldava äriühingu kaudu ning ka 
muude sarnaste riskide tõttu. Samuti on 
oluline, et otsest elektroonilist 
juurdepääsu pakkuvad äriühingud 
tagavad, et seda teenust kasutavatel 
isikutel oleks nõuetekohane 
kvalifikatsioon ning et teenuse kasutamise 
suhtes rakendatakse riskikontrolli.
Kõnealuseid uusi kauplemisvorme 

(49) Lisaks algoritm- ja välkkauplemisega 
seotud meetmetele on asjakohane keelata 
klientide otsene juurdepääs turule.
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käsitlevad organisatsioonilised nõuded 
tuleb üksikasjalikumalt sätestada 
delegeeritud õigusaktides. Nii saaks 
tagada, et nõudeid saab muuta, kui on 
vaja arvesse võtta kõnealuse valdkonna 
innovatsiooni ja arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Lisaks algoritm- ja välkkauplemisega 
seotud meetmetele on asjakohane 
rakendada kontrolli selliste 
investeerimisühingute suhtes, mis 
võimaldavad klientidele otsest 
elektroonilist juurdepääsu turgudele, kuna 
elektrooniline kauplemine võib toimuda 
elektroonilist turulepääsu võimaldava 
äriühingu kaudu ning ka muude sarnaste 
riskide tõttu. Samuti on oluline, et otsest
elektroonilist juurdepääsu pakkuvad 
äriühingud tagavad, et seda teenust 
kasutavatel isikutel oleks nõuetekohane 
kvalifikatsioon ning et teenuse kasutamise 
suhtes rakendatakse riskikontrolli.
Kõnealuseid uusi kauplemisvorme 
käsitlevad organisatsioonilised nõuded 
tuleb üksikasjalikumalt sätestada 
delegeeritud õigusaktides. Nii saaks 
tagada, et nõudeid saab muuta, kui on vaja 
arvesse võtta kõnealuse valdkonna 
innovatsiooni ja arengut.

(49) Tunnustades otsese elektroonilise 
juurdepääsu rolli investorite tegevuse 
lihtsustamisel ELi finantsturgudel ja 
lisaks algoritm- ja välkkauplemisega 
seotud meetmetele, on asjakohane 
rakendada kontrolli selliste 
investeerimisühingute suhtes, mis 
võimaldavad klientidele otsest 
elektroonilist juurdepääsu turgudele, kuna 
elektrooniline kauplemine võib toimuda 
elektroonilist turulepääsu võimaldava 
äriühingu kaudu ning ka muude sarnaste 
riskide tõttu. Samuti on oluline, et otsest 
elektroonilist juurdepääsu pakkuvad 
äriühingud tagavad, et seda teenust 
kasutavatel isikutel oleks nõuetekohane 
kvalifikatsioon ning et teenuse kasutamise 
suhtes rakendatakse riskikontrolli.
Kõnealuseid uusi kauplemisvorme 
käsitlevad organisatsioonilised nõuded 
tuleb üksikasjalikumalt sätestada 
delegeeritud õigusaktides. Nii saaks 
tagada, et nõudeid saab muuta, kui on vaja 
arvesse võtta kõnealuse valdkonna 
innovatsiooni ja arengut. Spetsiaalselt 
ülalmainitud kontrollide rakendamiseks 
koostas Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve turuga 
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kooskõlas juhendi süsteemide ja 
kontrollide kohta automaatses 
kauplemiskeskkonnas 
kauplemisplatvormidele, 
investeerimisühingutele ja pädevatele 
asutustele (ESMA/2011/456) ning tegu on 
tervitatava arendusega.

Or. en

Selgitus

Otsene elektrooniline juurdepääs on paljude reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud kauplemissüsteemide nüüdisaegse 
kauplemiskeskkonna võtmeosa. Korralikule kontrollile allutatuna pakuvad need investoritele 
ja turul osalejatele valiku, kuidas ja kus finantsinstrumentidega kaubelda. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve tegi koostööd turul osalejatega, et välja töötada selge ja kasulik 
juhend, mis pakuks välja konkreetse viisi, kuidas kauplemiskohad võivad otsest elektroonilist 
juurdepääsu aktsepteerida. 

Muudatusettepanek 276
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Lisaks algoritm- ja välkkauplemisega 
seotud meetmetele on asjakohane 
rakendada kontrolli selliste 
investeerimisühingute suhtes, mis 
võimaldavad klientidele otsest 
elektroonilist juurdepääsu turgudele, 
kuna elektrooniline kauplemine võib 
toimuda elektroonilist turulepääsu 
võimaldava äriühingu kaudu ning ka 
muude sarnaste riskide tõttu. Samuti on 
oluline, et otsest elektroonilist 
juurdepääsu pakkuvad äriühingud 
tagavad, et seda teenust kasutavatel isikutel 
oleks nõuetekohane kvalifikatsioon ning et 
teenuse kasutamise suhtes rakendatakse 
riskikontrolli. Kõnealuseid uusi 
kauplemisvorme käsitlevad 
organisatsioonilised nõuded tuleb 

(49) Lisaks algoritm- ja välkkauplemisega 
seotud meetmetele on asjakohane 
rakendada kontrolli selliste 
investeerimisühingute suhtes, mis 
võimaldavad klientidele otsest 
turulepääsu. Samuti on oluline, et otsest 
turulepääsu pakkuvad äriühingud tagavad, 
et seda teenust kasutavatel isikutel oleks 
nõuetekohane kvalifikatsioon ning et 
teenuse kasutamise suhtes rakendatakse 
riskikontrolli. Kõnealuseid uusi 
kauplemisvorme käsitlevad 
organisatsioonilised nõuded tuleb 
üksikasjalikumalt sätestada delegeeritud 
õigusaktides. Nii saaks tagada, et nõudeid 
saab muuta, kui on vaja arvesse võtta 
kõnealuse valdkonna innovatsiooni ja 
arengut.
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üksikasjalikumalt sätestada delegeeritud 
õigusaktides. Nii saaks tagada, et nõudeid 
saab muuta, kui on vaja arvesse võtta 
kõnealuse valdkonna innovatsiooni ja 
arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Lisaks algoritm- ja välkkauplemisega 
seotud meetmetele on asjakohane
rakendada kontrolli selliste 
investeerimisühingute suhtes, mis 
võimaldavad klientidele otsest 
elektroonilist juurdepääsu turgudele, kuna 
elektrooniline kauplemine võib toimuda 
elektroonilist turulepääsu võimaldava 
äriühingu kaudu ning ka muude sarnaste 
riskide tõttu. Samuti on oluline, et otsest
elektroonilist juurdepääsu pakkuvad 
äriühingud tagavad, et seda teenust 
kasutavatel isikutel oleks nõuetekohane 
kvalifikatsioon ning et teenuse kasutamise 
suhtes rakendatakse riskikontrolli.
Kõnealuseid uusi kauplemisvorme 
käsitlevad organisatsioonilised nõuded 
tuleb üksikasjalikumalt sätestada 
delegeeritud õigusaktides. Nii saaks 
tagada, et nõudeid saab muuta, kui on vaja 
arvesse võtta kõnealuse valdkonna 
innovatsiooni ja arengut.

(49) Lisaks algoritm- ja välkkauplemisega 
seotud meetmetele tuleb rakendada tõhusat 
kontrolli selliste investeerimisühingute 
suhtes, mis võimaldavad klientidele otsest 
turulepääsu, kuna elektrooniline 
kauplemine võib toimuda otsest
turulepääsu võimaldava äriühingu kaudu.
Samuti on oluline, et otsest turulepääsu
pakkuvad äriühingud tagavad, et seda 
teenust kasutavatel isikutel oleks 
nõuetekohane kvalifikatsioon ning et 
teenuse kasutamise suhtes rakendatakse 
riskikontrolli. Kõnealuseid uusi 
kauplemisvorme käsitlevad 
organisatsioonilised nõuded tuleb 
üksikasjalikumalt sätestada delegeeritud 
õigusaktides. Nii saaks tagada, et nõudeid 
saab muuta, kui on vaja arvesse võtta 
kõnealuse valdkonna innovatsiooni ja 
arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 278
Kay Swinburne
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Lisaks algoritm- ja välkkauplemisega 
seotud meetmetele on asjakohane 
rakendada kontrolli selliste 
investeerimisühingute suhtes, mis 
võimaldavad klientidele otsest 
elektroonilist juurdepääsu turgudele, kuna 
elektrooniline kauplemine võib toimuda 
elektroonilist turulepääsu võimaldava 
äriühingu kaudu ning ka muude sarnaste 
riskide tõttu. Samuti on oluline, et otsest 
elektroonilist juurdepääsu pakkuvad 
äriühingud tagavad, et seda teenust 
kasutavatel isikutel oleks nõuetekohane 
kvalifikatsioon ning et teenuse kasutamise 
suhtes rakendatakse riskikontrolli.
Kõnealuseid uusi kauplemisvorme 
käsitlevad organisatsioonilised nõuded 
tuleb üksikasjalikumalt sätestada 
delegeeritud õigusaktides. Nii saaks 
tagada, et nõudeid saab muuta, kui on vaja 
arvesse võtta kõnealuse valdkonna 
innovatsiooni ja arengut.

(49) Lisaks algoritm- ja välkkauplemisega 
seotud meetmetele on asjakohane 
rakendada kontrolli selliste 
investeerimisühingute suhtes, mis 
võimaldavad klientidele otsest 
turulepääsu, kuna elektrooniline 
kauplemine võib toimuda elektroonilist 
turulepääsu võimaldava äriühingu kaudu 
ning ka muude sarnaste riskide tõttu.
Samuti on oluline, et otsest turulepääsu
pakkuvad äriühingud tagavad, et seda 
teenust kasutavatel isikutel oleks 
nõuetekohane kvalifikatsioon ning et 
teenuse kasutamise suhtes rakendatakse 
riskikontrolli. Kõnealuseid uusi 
kauplemisvorme käsitlevad 
organisatsioonilised nõuded tuleb 
üksikasjalikumalt sätestada delegeeritud 
õigusaktides. Nii saaks tagada, et nõudeid 
saab muuta, kui on vaja arvesse võtta 
kõnealuse valdkonna innovatsiooni ja 
arengut.

Or. en

Selgitus

Viited elektroonilisele juurdepääsule tuleks asendada otsese turulepääsuga, et olla kooskõlas 
veebruaris 2012 välja antud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tehnilise juhendiga 
„Süsteemid ja kontrollid automaatses kauplemiskeskkonnas kauplemisplatvormidele, 
investeerimisühingutele ja pädevatele asutustele” ESMA/2012/122 (EN).

Muudatusettepanek 279
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Praegu tegutseb ELis terve hulk 
kauplemiskohti, mille hulgas on neid, mis 
kauplevad identsete instrumentidega.
Investorite huve kahjustavate 
potentsiaalsete riskide vältimiseks tuleb 
kindlaks määrata protsessid seoses 
tagajärgedega, mis ühe kauplemiskoha 
otsus peatada või lõpetada mõne 
finantsinstrumendiga kauplemine toob 
kaasa teistele kauplemiskohtadele, ning 
selliseid protsesse ühtlustada.
Õiguskindluse huvides ja huvide konflikti 
vältimiseks, kui kauplemiskoht otsustab 
peatada või lõpetada teatava instrumendiga 
kauplemise, tuleks tagada, et kui üks 
reguleeritud turg või mitmepoolne 
kauplemissüsteem lõpetab kauplemise 
seoses mõnd emitenti või 
finantsinstrumenti käsitleva teabe 
varjamisega, juhinduvad ka teised sellest 
otsusest, kui erakorralised asjaolud ei 
õigusta kauplemise jätkamist. Lisaks on 
vaja formaliseerida ja tõhustada 
teabevahetust ning kauplemiskohtade 
koostööd erakorraliste tingimuste puhul
seoses teatava instrumendiga, millega 
kaubeldakse mitmes kauplemiskohas.

(50) Praegu tegutseb ELis terve hulk 
kauplemiskohti, mille hulgas on neid, mis 
kauplevad identsete instrumentidega.
Investorite huve kahjustavate 
potentsiaalsete riskide vältimiseks tuleb 
kindlaks määrata protsessid seoses 
tagajärgedega, mis ühe kauplemiskoha 
otsus peatada või lõpetada mõne 
finantsinstrumendiga kauplemine toob 
kaasa teistele kauplemiskohtadele, ning 
selliseid protsesse ühtlustada.
Õiguskindluse huvides ja huvide konflikti 
vältimiseks, kui kauplemiskoht otsustab 
peatada või lõpetada teatava instrumendiga 
kauplemise, tuleks tagada, et kui üks 
reguleeritud turg või mitmepoolne 
kauplemissüsteem lõpetab kauplemise 
seoses mõnd emitenti või 
finantsinstrumenti käsitleva teabe 
varjamisega, juhinduvad ka teised sellest 
otsusest, kui erakorralised asjaolud ei 
õigusta kauplemise jätkamist. Lisaks on 
vaja enam formaliseerida ja tõhustada 
teabevahetust ning kauplemiskohtade 
koostööd seoses teatava instrumendiga, 
millega kaubeldakse mitmes 
kauplemiskohas. Seega peaks esmasele 
kauplemiskohale olema määratud üldine 
vastutus reaalajas teostatava järelevalve 
eest ning esmas- ja järelturud peavad 
toimima koostöös. Esmane kauplemiskoht 
ei tohi kasutada järelkauplemiskohast 
saadud teavet ärilistel eesmärkidel. Tuleks 
kohaldada nn Hiina müüre või eetilisi 
barjääre esmase kauplemiskoha äri- ja 
järelevalve osakondade vahel, et vältida 
huvide konflikte ja turuga 
manipuleerimist. Järelturul peaks olema 
lubatud kasutada mis tahes 
järelevalvetehnoloogiat, mis aitab kaasa 
selle kohustuste täitmisele kooskõlas 
käesoleva direktiivi ja määrusega ... 
(MAR), olenemata sellest, millist 
järelevalvetehnoloogiat esmasturg 
kasutab.
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Or. en

Selgitus

Kuna turu kuritarvitamise ning sellega manipuleerimise võimalused turgudevaheliste 
strateegiate kasutamisega on tõusnud koos turu killustumisega, peavad nimetatud turgude 
järelevalvefunktsioonid toimima koostöös, tagamaks kõnealuste turgudevaheliste strateegiate 
tuvastamise. Esmasturul on parimad võimalused üldise vastutuse võtmiseks, kuna see on 
lähemal emitentide teabele. See sulgeks tuvastamise lõhe killustunud kauplemiskeskkonnas.

Muudatusettepanek 280
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Praegu tegutseb ELis terve hulk 
kauplemiskohti, mille hulgas on neid, mis
kauplevad identsete instrumentidega.
Investorite huve kahjustavate 
potentsiaalsete riskide vältimiseks tuleb 
kindlaks määrata protsessid seoses 
tagajärgedega, mis ühe kauplemiskoha 
otsus peatada või lõpetada mõne 
finantsinstrumendiga kauplemine toob 
kaasa teistele kauplemiskohtadele, ning 
selliseid protsesse ühtlustada.
Õiguskindluse huvides ja huvide konflikti 
vältimiseks, kui kauplemiskoht otsustab 
peatada või lõpetada teatava instrumendiga 
kauplemise, tuleks tagada, et kui üks 
reguleeritud turg või mitmepoolne 
kauplemissüsteem lõpetab kauplemise 
seoses mõnd emitenti või 
finantsinstrumenti käsitleva teabe 
varjamisega, juhinduvad ka teised sellest 
otsusest, kui erakorralised asjaolud ei 
õigusta kauplemise jätkamist. Lisaks on 
vaja formaliseerida ja tõhustada 
teabevahetust ning kauplemiskohtade 
koostööd erakorraliste tingimuste puhul
seoses teatava instrumendiga, millega 
kaubeldakse mitmes kauplemiskohas.

(50) Praegu tegutseb ELis terve hulk 
kauplemiskohti, mille hulgas on neid, mis 
kauplevad identsete instrumentidega.
Investorite huve kahjustavate 
potentsiaalsete riskide vältimiseks tuleb 
kindlaks määrata protsessid seoses 
tagajärgedega, mis ühe kauplemiskoha 
otsus peatada või lõpetada mõne 
finantsinstrumendiga kauplemine toob 
kaasa teistele kauplemiskohtadele, ning 
selliseid protsesse ühtlustada.
Õiguskindluse huvides ja huvide konflikti 
vältimiseks, kui kauplemiskoht otsustab 
peatada või lõpetada teatava instrumendiga 
kauplemise, tuleks tagada, et kui üks 
reguleeritud turg või mitmepoolne 
kauplemissüsteem lõpetab kauplemise 
seoses mõnd emitenti või 
finantsinstrumenti käsitleva teabe 
varjamisega, juhinduvad ka teised sellest 
otsusest, kui erakorralised asjaolud ei 
õigusta kauplemise jätkamist. Lisaks on 
vaja enam formaliseerida ja tõhustada 
teabevahetust ning kauplemiskohtade 
koostööd seoses teatava instrumendiga, 
millega kaubeldakse mitmes 
kauplemiskohas. Seega peaks esmase 
kauplemiskoha pädevale asutusele olema 
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määratud üldine vastutus reaalajas 
teostatava järelevalve eest ning esmas- ja 
järelturud peavad toimima koostöös.

Or. en

Selgitus

Kuna turu kuritarvitamise ning sellega manipuleerimise võimalused turgudevaheliste 
strateegiate kasutamisega on tõusnud koos turu killustumisega, peavad nimetatud turgude 
järelevalvefunktsioonid toimima koostöös, tagamaks kõnealuste turgudevaheliste strateegiate 
tuvastamise. Esmasturu pädeval asutusel on parimad võimalused üldise vastutuse võtmiseks, 
kuna see on lähemal emitentide teabele. Järelturud peavad tegema koostööd.

Muudatusettepanek 281
Pascal Canfin
Verts/ALE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Praegu tegutseb ELis terve hulk 
kauplemiskohti, mille hulgas on neid, mis 
kauplevad identsete instrumentidega.
Investorite huve kahjustavate 
potentsiaalsete riskide vältimiseks tuleb 
kindlaks määrata protsessid seoses 
tagajärgedega, mis ühe kauplemiskoha 
otsus peatada või lõpetada mõne 
finantsinstrumendiga kauplemine toob 
kaasa teistele kauplemiskohtadele, ning 
selliseid protsesse ühtlustada.
Õiguskindluse huvides ja huvide konflikti 
vältimiseks, kui kauplemiskoht otsustab 
peatada või lõpetada teatava instrumendiga 
kauplemise, tuleks tagada, et kui üks 
reguleeritud turg või mitmepoolne 
kauplemissüsteem lõpetab kauplemise 
seoses mõnd emitenti või 
finantsinstrumenti käsitleva teabe 
varjamisega, juhinduvad ka teised sellest 
otsusest, kui erakorralised asjaolud ei 
õigusta kauplemise jätkamist. Lisaks on 
vaja formaliseerida ja tõhustada 

(50) Praegu tegutseb ELis terve hulk 
kauplemiskohti, mille hulgas on neid, mis 
kauplevad identsete instrumentidega.
Investorite huve kahjustavate 
potentsiaalsete riskide vältimiseks tuleb 
kindlaks määrata protsessid seoses 
tagajärgedega, mis ühe kauplemiskoha 
otsus peatada või lõpetada mõne 
finantsinstrumendiga kauplemine toob 
kaasa teistele kauplemiskohtadele, ning 
selliseid protsesse ühtlustada.
Õiguskindluse huvides ja huvide konflikti 
vältimiseks, kui kauplemiskoht otsustab 
peatada või lõpetada teatava instrumendiga 
kauplemise, tuleks tagada, et kui üks 
reguleeritud turg või mitmepoolne 
kauplemissüsteem lõpetab kauplemise 
seoses mõnd emitenti või 
finantsinstrumenti käsitleva teabe 
varjamisega, juhinduvad ka teised sellest 
otsusest. Lisaks on vaja formaliseerida ja 
tõhustada teabevahetust ning 
kauplemiskohtade koostööd erakorraliste 



AM\901763ET.doc 59/129 PE489.463v01-00

ET

teabevahetust ning kauplemiskohtade 
koostööd erakorraliste tingimuste puhul 
seoses teatava instrumendiga, millega 
kaubeldakse mitmes kauplemiskohas.

tingimuste puhul seoses teatava 
instrumendiga, millega kaubeldakse 
mitmes kauplemiskohas.

Or. en

Selgitus

Kõik turud peavad lõpetama kauplemise samal ajal, et säilitada turu terviklikkus ja 
kauplemiskohtade võrdsed võimalused.

Muudatusettepanek 282
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Praegu tegutseb ELis terve hulk 
kauplemiskohti, mille hulgas on neid, mis 
kauplevad identsete instrumentidega.
Investorite huve kahjustavate 
potentsiaalsete riskide vältimiseks tuleb 
kindlaks määrata protsessid seoses 
tagajärgedega, mis ühe kauplemiskoha 
otsus peatada või lõpetada mõne 
finantsinstrumendiga kauplemine toob 
kaasa teistele kauplemiskohtadele, ning 
selliseid protsesse ühtlustada.
Õiguskindluse huvides ja huvide konflikti 
vältimiseks, kui kauplemiskoht otsustab 
peatada või lõpetada teatava instrumendiga 
kauplemise, tuleks tagada, et kui üks 
reguleeritud turg või mitmepoolne 
kauplemissüsteem lõpetab kauplemise 
seoses mõnd emitenti või 
finantsinstrumenti käsitleva teabe 
varjamisega, juhinduvad ka teised sellest 
otsusest, kui erakorralised asjaolud ei 
õigusta kauplemise jätkamist. Lisaks on 
vaja formaliseerida ja tõhustada 
teabevahetust ning kauplemiskohtade
koostööd erakorraliste tingimuste puhul
seoses teatava instrumendiga, millega 

(50) Praegu tegutseb ELis terve hulk 
kauplemiskohti, mille hulgas on neid, mis 
kauplevad identsete instrumentidega.
Investorite huve kahjustavate 
potentsiaalsete riskide vältimiseks tuleb 
kindlaks määrata protsessid seoses 
tagajärgedega, mis ühe kauplemiskoha 
otsus peatada või lõpetada mõne 
finantsinstrumendiga kauplemine toob 
kaasa teistele kauplemiskohtadele, ning 
selliseid protsesse ühtlustada.
Õiguskindluse huvides ja huvide konflikti 
vältimiseks, kui kauplemiskoht otsustab 
peatada või lõpetada teatava instrumendiga 
kauplemise, tuleks tagada, et kui üks 
reguleeritud turg või mitmepoolne 
kauplemissüsteem lõpetab kauplemise 
seoses mõnd emitenti või 
finantsinstrumenti käsitleva teabe 
varjamisega, juhinduvad ka teised sellest 
otsusest, kui erakorralised asjaolud ei 
õigusta kauplemise jätkamist. Lisaks on 
vaja formaliseerida ja tõhustada 
teabevahetust ning koostööd seoses teatava 
instrumendiga, millega kaubeldakse 
mitmes kauplemiskohas. Selle 



PE489.463v01-00 60/129 AM\901763ET.doc

ET

kaubeldakse mitmes kauplemiskohas. saavutamiseks peab esmasturg vastutama 
kõigi esmas- ja järelturgude 
tellimusraamatute reaalajas järelevalve 
eest.

Or. en

Selgitus

Finantsinstrumentide turgu käsitleva direktiivi rakendamise tulemusena tekkinud kauplemise 
killustumisega on suurenenud turgudevahelise strateegia kasutamisel turu kuritarvitamise ja 
sellega manipuleerimise võimalused. Ei ole kehtestatud reaalajas järelevalve funktsiooni ei 
üldise kauplemise ega ka kauplemiskohtade või pädevate asutuste jälgimiseks. Kõnealune 
seaduslünk tuleb täita. Esmasturu järelevalve funktsioon peab seda ülesannet täitma. See 
asub kõige lähemal emitentide teabele.

Muudatusettepanek 283
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Praegu tegutseb ELis terve hulk 
kauplemiskohti, mille hulgas on neid, mis 
kauplevad identsete instrumentidega.
Investorite huve kahjustavate 
potentsiaalsete riskide vältimiseks tuleb 
kindlaks määrata protsessid seoses 
tagajärgedega, mis ühe kauplemiskoha 
otsus peatada või lõpetada mõne 
finantsinstrumendiga kauplemine toob 
kaasa teistele kauplemiskohtadele, ning 
selliseid protsesse ühtlustada.
Õiguskindluse huvides ja huvide konflikti 
vältimiseks, kui kauplemiskoht otsustab 
peatada või lõpetada teatava instrumendiga 
kauplemise, tuleks tagada, et kui üks 
reguleeritud turg või mitmepoolne 
kauplemissüsteem lõpetab kauplemise 
seoses mõnd emitenti või 
finantsinstrumenti käsitleva teabe 
varjamisega, juhinduvad ka teised sellest 
otsusest, kui erakorralised asjaolud ei 
õigusta kauplemise jätkamist. Lisaks on 

(50) Praegu tegutseb ELis terve hulk 
kauplemiskohti, mille hulgas on neid, mis 
kauplevad identsete instrumentidega.
Investorite huve kahjustavate 
potentsiaalsete riskide vältimiseks tuleb 
kindlaks määrata protsessid seoses 
tagajärgedega, mis ühe kauplemiskoha 
otsus peatada või lõpetada mõne 
finantsinstrumendiga kauplemine toob 
kaasa teistele kauplemiskohtadele, ning 
selliseid protsesse koordineerida.
Õiguskindluse huvides ja huvide konflikti 
vältimiseks, kui kauplemiskoht otsustab 
peatada või lõpetada teatava instrumendiga 
kauplemise, tuleks tagada, et kui üks 
reguleeritud turg või mitmepoolne 
kauplemissüsteem lõpetab kauplemise 
seoses mõnd emitenti või 
finantsinstrumenti käsitleva teabe 
varjamisega, ka teised on teadlikud sellest 
otsusest ning juhinduvad sellest, kui 
erakorralised asjaolud ei õigusta 
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vaja formaliseerida ja tõhustada 
teabevahetust ning kauplemiskohtade 
koostööd erakorraliste tingimuste puhul 
seoses teatava instrumendiga, millega 
kaubeldakse mitmes kauplemiskohas.

kauplemise jätkamist. Lisaks on vaja 
formaliseerida ja tõhustada teabevahetust 
ning kauplemiskohtade koostööd 
erakorraliste tingimuste puhul seoses 
teatava instrumendiga, millega 
kaubeldakse mitmes kauplemiskohas.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51 a) On mitmeid võimalusi 
investeeringute investoritele 
tagasimaksmise vähendamiseks, muu 
hulgas teenustasud, kulud ja muud 
mahaarvamised. Neid esitatakse eri 
kihtidena, mistõttu ei ole need 
iseenesestmõistetavad või esitatakse neid 
investeeringuna lisapakettides, mistõttu 
investoritel on keeruline mõista 
mahaarvamiste kumulatiivset ulatust. 
Seega on oluline, et kõik mahaarvamised 
oleks esitatud kumulatiivsel tasandil ning 
et investoritele selgitataks nende mõju 
tagasimaksetele pikas perspektiivis, 
esitades investorile tagasimakse ja 
mahaarvamiste kogusumma võrdluse. 
Nimetatud võrdlus tuleks esitada enne 
investeeringut osana arukast 
kavandamisest ning vähemalt kord aastas 
igal investeeringuaastal. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve peaks välja 
andma kavandamise ja esitamise 
asjakohaste vormistuste juhendi.

Or. en
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Muudatusettepanek 285
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51 a) Eelkõige peavad liikmesriigid 
tagama, et investeerimisühingud pääsevad 
juurde jagatud finantsinstrumentide 
üldisele koosseisule (eriti kui need on 
otseselt kavandatud), võttes piisavalt 
arvesse nende omadusi ja potentsiaalsete 
kliendisihtrühmade vajadusi, kellele need 
instrumendid on suunatud. Lisaks peavad 
liikmesriigid nõudma, et 
investeerimisühingud võtavad mõistlikke 
meetmeid selle tagamiseks, et müügi- ja 
jaotamispoliitika on kooskõlas 
hindamiseeskirjade sobivuse ja 
asjakohasusega.

Or. de

Muudatusettepanek 286
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Et kogu oluline teave jõuaks 
investoriteni, on otstarbekas 
investeerimisnõustamist pakkuvatelt 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
selgitaksid aluseid, millest nad oma 
nõustamises lähtuvad, eelkõige seda, 
milliste toodete kohta nad klientidele 
isiklikke soovitusi annavad, kas nad 
pakuvad investeerimisnõustamist 
sõltumatult ning kas nad pakuvad 
klientidele soovitatud finantsinstrumentide 

(52) Et kogu oluline teave jõuaks 
investoriteni, on otstarbekas 
investeerimisnõustamist pakkuvatelt 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
selgitaksid aluseid, millest nad oma 
nõustamises lähtuvad, eelkõige seda, 
milliste toodete kohta nad klientidele 
isiklikke soovitusi annavad, kas nad 
pakuvad investeerimisnõustamist ning kas 
investeerimisühingud pakuvad klientidele 
soovitatud finantsinstrumentide sobivuse 
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sobivuse pidevat hindamist. Samuti tuleks 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
klientidele selgitaksid, millest nad neile 
nõu andes lähtuvad.
Investeerimisnõustamise reguleeriva 
raamistiku täpsustamiseks, jättes samal ajal 
investeerimisühingutele ja klientidele 
valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente, et teenust osutatakse sõltumatult.
Investorite kaitse tugevdamiseks ning 
klientidele teenusest selgema ettekujutuse 
loomiseks tuleks veelgi piirata 
äriühingute võimalust võtta sõltumatut 
investeerimisnõustamist või portfelli 
valitsemise teenust pakkudes kolmandatelt 
isikutelt ning eelkõige emitentidelt või 
toodete pakkujatelt vastu hüvesid. Sellisel 
puhul peaks olema lubatud üksnes 
piiratud mitterahalised hüved, nagu 
näiteks tootealane koolitus, ja seda 
tingimusel, et sellised hüved ei kahjusta 
investeerimisühingute suutlikkust lähtuda 
oma klientide parimatest huvidest, nagu 
on täpsemalt selgitatud direktiivis 
2006/73/EÜ.

perioodilist hindamist. Samuti tuleks 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
klientidele selgitaksid, millest nad neile 
nõu andes lähtuvad.
Investeerimisnõustamise reguleeriva 
raamistiku täpsustamiseks, jättes samal ajal 
investeerimisühingutele ja klientidele 
valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente kolmandatelt isikutelt hüvede 
vastuvõtmisest. Portfelli valitsemise 
teenust pakkudes ei tohi 
investeerimisühing vastu võtta mis tahes 
kolmandalt isikult või seda esindavalt 
isikult teenus- ja komisjonitasusid või mis 
tahes rahalisi hüvesid seoses kliendile 
teenuse pakkumisega, välja arvatud juhul, 
kui klienti on nimetatud tasudest või 
rahalistest hüvedest enne vastava teenuse 
pakkumist teavitatud või kui sellised 
hüved on kliendi parimates huvides.

Or. en

Selgitus

Rahalisi hüvesid ei tohiks keelata, kui need ei kahjusta investeerimisühingute suutlikkust 
lähtuda oma klientide parimatest huvidest, nagu on selgitatud direktiivi 2006/73/EÜ artiklis 
26. Mitterahalised hüved tagavad olulise abi vara valitsejatele investeerimisotsuste 
langetamise protsessis ning lähtuvad finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi teise 
tasandi nõudest pakutava teenuse kvaliteedi kohta. Hüvede kasutamiseks peaks alati olema 
klienti otsene nõusolek.

Muudatusettepanek 287
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Et kogu oluline teave jõuaks 
investoriteni, on otstarbekas 
investeerimisnõustamist pakkuvatelt 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
selgitaksid aluseid, millest nad oma 
nõustamises lähtuvad, eelkõige seda, 
milliste toodete kohta nad klientidele 
isiklikke soovitusi annavad, kas nad 
pakuvad investeerimisnõustamist 
sõltumatult ning kas nad pakuvad 
klientidele soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist. Samuti tuleks 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
klientidele selgitaksid, millest nad neile 
nõu andes lähtuvad.
Investeerimisnõustamise reguleeriva 
raamistiku täpsustamiseks, jättes samal ajal 
investeerimisühingutele ja klientidele 
valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente, et teenust osutatakse sõltumatult.
Investorite kaitse tugevdamiseks ning 
klientidele teenusest selgema ettekujutuse 
loomiseks tuleks veelgi piirata äriühingute 
võimalust võtta sõltumatut 
investeerimisnõustamist või portfelli 
valitsemise teenust pakkudes kolmandatelt 
isikutelt ning eelkõige emitentidelt või 
toodete pakkujatelt vastu hüvesid. Sellisel 
puhul peaks olema lubatud üksnes piiratud 
mitterahalised hüved, nagu näiteks 
tootealane koolitus, ja seda tingimusel, et 
sellised hüved ei kahjusta 
investeerimisühingute suutlikkust lähtuda
oma klientide parimatest huvidest, nagu on 
täpsemalt selgitatud direktiivis 
2006/73/EÜ.

(52) Et kogu oluline teave jõuaks 
investoriteni, on otstarbekas 
investeerimisnõustamist pakkuvatelt 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
selgitaksid aluseid, millest nad oma 
nõustamises lähtuvad, eelkõige seda, 
milliste toodete kohta nad klientidele 
isiklikke soovitusi annavad, kas nad 
pakuvad investeerimisnõustamist 
sõltumatult ning kas investeerimisühingud 
pakuvad klientidele soovitatud 
finantsinstrumentide sobivuse perioodilist 
hindamist. Samuti tuleks 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
klientidele selgitaksid, millest nad neile 
nõu andes lähtuvad.
Investeerimisnõustamise reguleeriva 
raamistiku täpsustamiseks, jättes samal ajal
investeerimisühingutele ja klientidele 
valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente, et teenust osutatakse sõltumatult.
Investorite kaitse tugevdamiseks ning 
klientidele teenusest selgema ettekujutuse 
loomiseks tuleks äriühingutel keelata 
vastu võtta seoses 
investeerimisnõustamise, portfelli 
valitsemise või jaeklientidele nõustamiseta 
müügi teenuse pakkumisega hüvesid
kolmandatelt isikutelt ning eelkõige 
emitentidelt, kliendi korraldusi täitvatelt 
äriühingutelt või toodete pakkujatelt või 
ise neile hüvesid maksta. Sellisel puhul 
peaks olema lubatud üksnes piiratud 
mitterahalised hüved, nagu näiteks 
tootealane koolitus ja portfelli valitsemise 
teenust pakkuvatele äriühingutele 
korralduste täitmise ja uuringutega 
seotud teenused, ning seda tingimusel, et 
sellised teenused ei kahjusta isegi mitte 
potentsiaalselt investeerimisühingute 
suutlikkust toimida, lähtudes oma klientide 
parimatest huvidest, nagu on täpsemalt 
selgitatud direktiivis 2006/73/EÜ.
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Or. en

Selgitus

Ühendkuningriik kehtestas tarbijakaitsele jaepanganduse sätete vormis kõrgemad standardid.
ELi ühtse turu huvides ning kõigi ELi tarbijate kaitse ja finantsnõustajate võrdsete võimaluste 
tagamiseks on asjakohane kehtestada nimetatud kõrgemad standardid ka finantsinstrumentide 
turge käsitleva direktiiviga.

Muudatusettepanek 288
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Et kogu oluline teave jõuaks 
investoriteni, on otstarbekas 
investeerimisnõustamist pakkuvatelt 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
selgitaksid aluseid, millest nad oma 
nõustamises lähtuvad, eelkõige seda, 
milliste toodete kohta nad klientidele 
isiklikke soovitusi annavad, kas nad 
pakuvad investeerimisnõustamist 
sõltumatult ning kas nad pakuvad 
klientidele soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist. Samuti tuleks 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
klientidele selgitaksid, millest nad neile 
nõu andes lähtuvad.
Investeerimisnõustamise reguleeriva 
raamistiku täpsustamiseks, jättes samal ajal 
investeerimisühingutele ja klientidele 
valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente, et teenust osutatakse sõltumatult.
Investorite kaitse tugevdamiseks ning 
klientidele teenusest selgema ettekujutuse
loomiseks tuleks veelgi piirata 
äriühingute võimalust võtta sõltumatut 
investeerimisnõustamist või portfelli 
valitsemise teenust pakkudes kolmandatelt 
isikutelt ning eelkõige emitentidelt või 

(52) Et kogu oluline teave jõuaks 
investoriteni, on otstarbekas 
investeerimisnõustamist pakkuvatelt 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
selgitaksid aluseid, millest nad oma 
nõustamises lähtuvad, eelkõige seda, 
milliste toodete kohta nad klientidele 
isiklikke soovitusi annavad, kas 
investeerimisnõustamist pakutakse koos 
kolmandate isikute antavate hüvede 
vastuvõtmise või saamise võimalusega 
ning kas investeerimisühingud pakuvad 
klientidele soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse perioodilist hindamist. Samuti 
tuleks investeerimisühingutelt nõuda, et 
nad klientidele selgitaksid, millest nad 
neile nõu andes lähtuvad.
Investeerimisnõustamise reguleeriva 
raamistiku täpsustamiseks, jättes samal ajal 
investeerimisühingutele ja klientidele 
valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente, et nõustamist osutatakse koos 
kolmandate isikute antavate hüvede 
vastuvõtmise või saamise võimalusega.
Portfelli valitsemise teenuse pakkumisel 
kutselistele ja jaeklientidele artikli 4 lõike 
1 punktide 9 ja 10 tähenduses peaks 
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toodete pakkujatelt vastu hüvesid. Sellisel 
puhul peaks olema lubatud üksnes 
piiratud mitterahalised hüved, nagu 
näiteks tootealane koolitus, ja seda 
tingimusel, et sellised hüved ei kahjusta 
investeerimisühingute suutlikkust lähtuda 
oma klientide parimatest huvidest, nagu 
on täpsemalt selgitatud direktiivis 
2006/73/EÜ.

investeerimisühing teavitama enne 
lepingu sõlmimist klienti hüvede 
eeldatavast ulatusest ning perioodilistes 
aruannetes tuleks avaldada kõik makstud 
või vastu võetud hüved.

Or. en

Selgitus

Finantsportfelli valitsemise teenuseid pakkuvatel investeerimisühingutel on keelatud 
nimetatud teenuste eest vastu võtta rahalisi hüvesid kolmandatelt isikutelt (välja arvatud 
juhul, kui need pärinevad otse investoritelt). Nimetatud kohustuse juures ei arvestata sellega, 
et kutselised ja jaekliendid vajavad tavaliselt võrdsetest vastaspooltest kõrgemat kaitset. Sellel 
taustal tuleb käesoleva määruse reguleerimisala piirata finantsportfelli valitsemise 
teenustega, mis on suunatud kutselistele ja jaeklientidele.

Muudatusettepanek 289
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Et kogu oluline teave jõuaks 
investoriteni, on otstarbekas 
investeerimisnõustamist pakkuvatelt 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
selgitaksid aluseid, millest nad oma 
nõustamises lähtuvad, eelkõige seda, 
milliste toodete kohta nad klientidele 
isiklikke soovitusi annavad, kas nad 
pakuvad investeerimisnõustamist 
sõltumatult ning kas nad pakuvad 
klientidele soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist. Samuti tuleks 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
klientidele selgitaksid, millest nad neile 
nõu andes lähtuvad.
Investeerimisnõustamise reguleeriva 
raamistiku täpsustamiseks, jättes samal ajal 

(52) Et kogu oluline teave jõuaks 
investoriteni, on otstarbekas 
investeerimisnõustamist pakkuvatelt 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
selgitaksid aluseid, millest nad oma 
nõustamises lähtuvad, eelkõige seda, 
milliste toodete kohta nad klientidele 
isiklikke soovitusi annavad, kas nad 
pakuvad investeerimisnõustamist 
sõltumatult ning kas nad pakuvad 
klientidele soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist. Samuti tuleks 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
klientidele selgitaksid, millest nad neile 
nõu andes lähtuvad.
Investeerimisnõustamise reguleeriva 
raamistiku täpsustamiseks, jättes samal ajal 
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investeerimisühingutele ja klientidele 
valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente, et teenust osutatakse sõltumatult.
Investorite kaitse tugevdamiseks ning 
klientidele teenusest selgema ettekujutuse 
loomiseks tuleks veelgi piirata äriühingute 
võimalust võtta sõltumatut 
investeerimisnõustamist või portfelli 
valitsemise teenust pakkudes kolmandatelt 
isikutelt ning eelkõige emitentidelt või 
toodete pakkujatelt vastu hüvesid. Sellisel 
puhul peaks olema lubatud üksnes piiratud 
mitterahalised hüved, nagu näiteks 
tootealane koolitus, ja seda tingimusel, et 
sellised hüved ei kahjusta 
investeerimisühingute suutlikkust lähtuda
oma klientide parimatest huvidest, nagu on 
täpsemalt selgitatud direktiivis 
2006/73/EÜ.

investeerimisühingutele ja klientidele 
valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente, et teenust osutatakse sõltumatult.
Investorite kaitse tugevdamiseks ning 
klientidele teenusest selgema ettekujutuse 
loomiseks tuleks veelgi piirata äriühingute 
võimalust võtta sõltumatut 
investeerimisnõustamist või portfelli 
valitsemise teenust pakkudes kolmandatelt 
isikutelt ning eelkõige emitentidelt või 
toodete pakkujatelt vastu hüvesid. Sellisel 
puhul peaks olema lubatud üksnes piiratud 
mitterahalised hüved, nagu näiteks 
tootealane koolitus, ja seda tingimusel, et 
sellised teenused ei kahjusta 
investeerimisühingute suutlikkust toimida 
lähtuvalt oma klientide parimatest 
huvidest, nagu on täpsemalt selgitatud 
direktiivis 2006/73/EÜ. Tarbijate 
paremaks kaitsmiseks on asjakohane 
tagada, et investeerimisühingud ei 
tasustaks ega hindaks oma töötajate 
tegevust viisil, mis oleks vastuolus 
äriühingu kohustusega toimida lähtuvalt 
oma klientide parimatest huvidest. 

Or. en

Muudatusettepanek 290
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Et kogu oluline teave jõuaks 
investoriteni, on otstarbekas 
investeerimisnõustamist pakkuvatelt 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
selgitaksid aluseid, millest nad oma 
nõustamises lähtuvad, eelkõige seda, 
milliste toodete kohta nad klientidele 
isiklikke soovitusi annavad, kas nad 

(52) Et kogu oluline teave jõuaks 
investoriteni, on otstarbekas 
investeerimisnõustamist pakkuvatelt 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
selgitaksid aluseid, millest nad oma 
nõustamises lähtuvad, eelkõige seda, 
milliste toodete kohta nad klientidele 
isiklikke soovitusi annavad, kas nad 
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pakuvad investeerimisnõustamist 
sõltumatult ning kas nad pakuvad 
klientidele soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist. Samuti tuleks 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
klientidele selgitaksid, millest nad neile 
nõu andes lähtuvad.
Investeerimisnõustamise reguleeriva 
raamistiku täpsustamiseks, jättes samal ajal 
investeerimisühingutele ja klientidele 
valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente, et teenust osutatakse sõltumatult.
Investorite kaitse tugevdamiseks ning 
klientidele teenusest selgema ettekujutuse 
loomiseks tuleks veelgi piirata äriühingute 
võimalust võtta sõltumatut 
investeerimisnõustamist või portfelli 
valitsemise teenust pakkudes kolmandatelt 
isikutelt ning eelkõige emitentidelt või 
toodete pakkujatelt vastu hüvesid. Sellisel 
puhul peaks olema lubatud üksnes piiratud 
mitterahalised hüved, nagu näiteks 
tootealane koolitus, ja seda tingimusel, et 
sellised hüved ei kahjusta 
investeerimisühingute suutlikkust lähtuda 
oma klientide parimatest huvidest, nagu 
on täpsemalt selgitatud direktiivis
2006/73/EÜ.

pakuvad investeerimisnõustamist 
sõltumatult ning kas nad pakuvad 
klientidele soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist. Samuti tuleks 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
klientidele selgitaksid, millest nad neile 
nõu andes lähtuvad.
Investeerimisnõustamise reguleeriva 
raamistiku täpsustamiseks, jättes samal ajal 
investeerimisühingutele ja klientidele 
valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente, et teenust osutatakse sõltumatult.
Investorite kaitse tugevdamiseks ning 
klientidele teenusest selgema ettekujutuse 
loomiseks tuleks veelgi piirata äriühingute 
võimalust võtta sõltumatut 
investeerimisnõustamist või portfelli 
valitsemise teenust pakkudes kolmandatelt 
isikutelt ning eelkõige emitentidelt või 
toodete pakkujatelt vastu hüvesid. Sellisel 
puhul peaks olema lubatud üksnes piiratud 
mitterahalised hüved, nagu näiteks 
tootealane koolitus. Kui hüved ei ole 
käesoleva direktiiviga selgesõnaliselt 
keelatud, peaksid neile kehtima direktiivi 
2006/73/EÜ artiklis 26 esitatud 
tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Et kogu oluline teave jõuaks 
investoriteni, on otstarbekas 
investeerimisnõustamist pakkuvatelt 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
selgitaksid aluseid, millest nad oma 

(52) Et kogu oluline teave jõuaks 
investoriteni, on otstarbekas 
investeerimisnõustamist pakkuvatelt 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
selgitaksid aluseid, millest nad oma 
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nõustamises lähtuvad, eelkõige seda, 
milliste toodete kohta nad klientidele 
isiklikke soovitusi annavad, kas nad 
pakuvad investeerimisnõustamist 
sõltumatult ning kas nad pakuvad 
klientidele soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist. Samuti tuleks 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
klientidele selgitaksid, millest nad neile 
nõu andes lähtuvad.
Investeerimisnõustamise reguleeriva 
raamistiku täpsustamiseks, jättes samal ajal 
investeerimisühingutele ja klientidele 
valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente, et teenust osutatakse sõltumatult.
Investorite kaitse tugevdamiseks ning 
klientidele teenusest selgema ettekujutuse 
loomiseks tuleks veelgi piirata äriühingute 
võimalust võtta sõltumatut
investeerimisnõustamist või portfelli 
valitsemise teenust pakkudes kolmandatelt 
isikutelt ning eelkõige emitentidelt või 
toodete pakkujatelt vastu hüvesid. Sellisel 
puhul peaks olema lubatud üksnes piiratud 
mitterahalised hüved, nagu näiteks 
tootealane koolitus, ja seda tingimusel, et 
sellised hüved ei kahjusta 
investeerimisühingute suutlikkust lähtuda
oma klientide parimatest huvidest, nagu on 
täpsemalt selgitatud direktiivis 
2006/73/EÜ.

nõustamises lähtuvad, eelkõige seda, 
milliste toodete kohta nad klientidele 
isiklikke soovitusi annavad, kas nad 
pakuvad investeerimisnõustamist 
sõltumatult ning kas investeerimisühingud 
pakuvad klientidele soovitatud 
finantsinstrumentide sobivuse perioodilist 
hindamist. Samuti tuleks 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
klientidele selgitaksid, millest nad neile 
nõu andes lähtuvad.
Investeerimisnõustamise reguleeriva 
raamistiku täpsustamiseks, jättes samal ajal 
investeerimisühingutele ja klientidele 
valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente, et teenust osutatakse sõltumatult.
Investorite kaitse tugevdamiseks ning 
klientidele teenusest selgema ettekujutuse 
loomiseks tuleks veelgi piirata äriühingute 
võimalust võtta investeerimisnõustamist 
või portfelli valitsemise teenust pakkudes 
kolmandatelt isikutelt ning eelkõige 
emitentidelt, kliendi korraldusi täitvatelt 
äriühingutelt või toodete pakkujatelt vastu 
hüvesid. Sellisel puhul peaks olema 
lubatud üksnes piiratud mitterahalised 
hüved, nagu näiteks tootealane koolitus ja 
portfelli valitsemise teenust pakkuvatele 
äriühingutele korralduste täitmise ja 
uuringutega seotud teenused, ning seda 
tingimusel, et sellised teenused ei kahjusta 
investeerimisühingute suutlikkust toimida 
lähtudes oma klientide parimatest 
huvidest, nagu on täpsemalt selgitatud 
direktiivis 2006/73/EÜ. Tarbijate 
paremaks kaitsmiseks on asjakohane 
tagada, et investeerimisühingud ei 
tasustaks ega hindaks oma töötajate 
tegevust viisil, mis oleks vastuolus 
äriühingu kohustusega toimida lähtuvalt 
oma klientide parimatest huvidest, 
sealhulgas töötajatele hüvede maksmine, 
et nad valiksid konkreetse 
finantsinstrumendi, kui mõni muu vastaks 
kliendi vajadustele paremini. 
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Or. en

Muudatusettepanek 292
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Et kogu oluline teave jõuaks 
investoriteni, on otstarbekas 
investeerimisnõustamist pakkuvatelt 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
selgitaksid aluseid, millest nad oma 
nõustamises lähtuvad, eelkõige seda, 
milliste toodete kohta nad klientidele 
isiklikke soovitusi annavad, kas nad 
pakuvad investeerimisnõustamist 
sõltumatult ning kas nad pakuvad 
klientidele soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist. Samuti tuleks 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
klientidele selgitaksid, millest nad neile 
nõu andes lähtuvad.
Investeerimisnõustamise reguleeriva 
raamistiku täpsustamiseks, jättes samal ajal 
investeerimisühingutele ja klientidele 
valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente, et teenust osutatakse sõltumatult.
Investorite kaitse tugevdamiseks ning 
klientidele teenusest selgema ettekujutuse 
loomiseks tuleks veelgi piirata äriühingute 
võimalust võtta sõltumatut
investeerimisnõustamist või portfelli 
valitsemise teenust pakkudes kolmandatelt 
isikutelt ning eelkõige emitentidelt või 
toodete pakkujatelt vastu hüvesid. Sellisel 
puhul peaks olema lubatud üksnes piiratud 
mitterahalised hüved, nagu näiteks 
tootealane koolitus, ja seda tingimusel, et 
sellised hüved ei kahjusta 
investeerimisühingute suutlikkust lähtuda 
oma klientide parimatest huvidest, nagu on 

(52) Et kogu oluline teave jõuaks 
investoriteni, on otstarbekas 
investeerimisnõustamist pakkuvatelt 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
selgitaksid aluseid, millest nad oma 
nõustamises lähtuvad, eelkõige seda, 
milliste toodete kohta nad klientidele 
isiklikke soovitusi annavad, kas 
investeerimisnõustamist pakutakse
sõltumatult ning kas investeerimisühingud 
pakuvad klientidele soovitatud 
finantsinstrumentide sobivuse perioodilist 
hindamist. Samuti tuleks 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
klientidele selgitaksid, millest nad neile 
nõu andes lähtuvad.
Investeerimisnõustamise reguleeriva 
raamistiku täpsustamiseks, jättes samal ajal 
investeerimisühingutele ja klientidele 
valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente, et nõustamist osutatakse 
sõltumatult. Investorite kaitse 
tugevdamiseks ning klientidele teenusest 
selgema ettekujutuse loomiseks tuleks 
veelgi piirata äriühingute võimalust võtta 
investeerimisnõustamist portfelli 
valitsemise teenust või mõnd muud 
investeerimisteenust pakkudes, mille 
käigus kliendi heaolu sõltub 
investeerimisühingu otsustest,
kolmandatelt isikutelt ning eelkõige 
emitentidelt või toodete pakkujatelt vastu 
hüvesid. Sellisel puhul peaks olema 
lubatud üksnes piiratud mitterahalised 
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täpsemalt selgitatud direktiivis 
2006/73/EÜ.

hüved, nagu näiteks tootealane koolitus või 
investeerimisuuringute tagamine, ja seda 
tingimusel, et sellised hüved ei kahjusta 
investeerimisühingute suutlikkust lähtuda 
oma klientide parimatest huvidest, nagu on 
täpsemalt selgitatud direktiivis 
2006/73/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 293
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Et kogu oluline teave jõuaks 
investoriteni, on otstarbekas 
investeerimisnõustamist pakkuvatelt 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
selgitaksid aluseid, millest nad oma 
nõustamises lähtuvad, eelkõige seda, 
milliste toodete kohta nad klientidele 
isiklikke soovitusi annavad, kas nad 
pakuvad investeerimisnõustamist 
sõltumatult ning kas nad pakuvad 
klientidele soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist. Samuti tuleks 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
klientidele selgitaksid, millest nad neile 
nõu andes lähtuvad.
Investeerimisnõustamise reguleeriva 
raamistiku täpsustamiseks, jättes samal ajal 
investeerimisühingutele ja klientidele 
valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente, et teenust osutatakse sõltumatult.
Investorite kaitse tugevdamiseks ning 
klientidele teenusest selgema ettekujutuse 
loomiseks tuleks veelgi piirata äriühingute 
võimalust võtta sõltumatut 
investeerimisnõustamist või portfelli 
valitsemise teenust pakkudes kolmandatelt 

(52) Et kogu oluline teave jõuaks 
investoriteni, on otstarbekas 
investeerimisnõustamist pakkuvatelt 
investeerimisühingutelt nõuda, et nad 
selgitaksid aluseid, millest nad oma 
nõustamises lähtuvad, eelkõige seda, 
milliste toodete kohta nad klientidele 
isiklikke soovitusi annavad, kas nad 
pakuvad investeerimisnõustamist 
sõltumatult ning kas nad pakuvad 
klientidele soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse regulaarset hindamist. Samuti 
tuleks investeerimisühingutelt nõuda, et 
nad klientidele selgitaksid, millest nad 
neile nõu andes lähtuvad.
Investeerimisnõustamise reguleeriva 
raamistiku täpsustamiseks, jättes samal ajal 
investeerimisühingutele ja klientidele 
valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente, et teenust osutatakse sõltumatult.
Investorite kaitse tugevdamiseks ning 
klientidele teenusest selgema ettekujutuse 
loomiseks tuleks veelgi selgitada
äriühingute võimalust võtta sõltumatut 
investeerimisnõustamist või portfelli 
valitsemise teenust pakkudes kolmandatelt 
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isikutelt ning eelkõige emitentidelt või 
toodete pakkujatelt vastu hüvesid. Sellisel 
puhul peaks olema lubatud üksnes piiratud 
mitterahalised hüved, nagu näiteks 
tootealane koolitus, ja seda tingimusel, et 
sellised hüved ei kahjusta 
investeerimisühingute suutlikkust lähtuda 
oma klientide parimatest huvidest, nagu on 
täpsemalt selgitatud direktiivis 
2006/73/EÜ.

isikutelt ning eelkõige emitentidelt või 
toodete pakkujatelt vastu hüvesid. Sellisel 
puhul peaks olema lubatud üksnes piiratud 
mitterahalised hüved, nagu näiteks 
tootealane koolitus, ja seda tingimusel, et 
sellised hüved ei kahjusta 
investeerimisühingute suutlikkust lähtuda 
oma klientide parimatest huvidest, nagu on 
täpsemalt selgitatud direktiivis 
2006/73/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52 a) Kui investeerimisühing pakub 
kliendile investeerimisalast nõustamist, 
siis peaksid teenused ja hinnad olema 
avalikustatud peamisi teenuseid käsitlevas 
dokumendis ning mitte ületama [2 lk], 
tuues välja peamised kliendile pakutavad 
teenused, nõustaja kvalifikatsiooni 
andmed vastavalt artikli 24 lõikele 9 ning 
kliendile pakutava nõustamise 
koguhinna. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve peaks 
valmistama siduvad tehnilised standardid, 
määratledes peamisi teenuseid käsitleva 
dokumendi kohustuslikud elemendid. 
Juhul kui tasude ja hüvede hinda ei saa 
enne nõustamist määrata, tuleb 
avalikustada arvutusvalem selgel, 
asjakohasel ja arusaadaval kujul teenuste 
dokumentides koos koguhinnaga ning 
selle mõjuga nõustamise tagastamisele, 
mis seejärel avaldatakse kliendile nii 
kiiresti kui võimalik. Kui 
investeerimisalast nõustamist pakutakse 
pidevalt, peab hüvesid sisaldava 
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investeerimisnõustamise hinda käsitleva 
dokumendi esitama perioodiliselt ning 
vähemalt kord aastas. Perioodilises 
aruandes avaldatakse kõik eelneval 
perioodil makstud või vastu võetud hüved.

Or. en

Selgitus

Klienti tuleb teavitada investeerimisalase nõustamise kogumaksumusest, sealhulgas nii 
kliendi poolt otse investeerimisnõustajale makstud tasudest kui ka mis tahes muudest 
kolmandate isikute poolt makstud teenus- ja komisjonitasudest ning rahalistest hüvedest.
Nimetatud tasud tuleb kliendile avaldada enne investeerimisnõustamist. Kõnealused tasud 
tuleb avaldada hoolimata sellest, kas nõustamist osutatakse sõltumatult või mitte.

Muudatusettepanek 295
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Tagamaks adekvaatse investorite 
kaitse, peaksid investeerimisühingud 
olema kohustatud säilitama asjakohase 
värbamispoliitika ja töötingimused 
töötajatele, kes nõustavad kliente, 
pakuvad teenuseid ja müüvad 
finantstooteid. Äriühingud peaksid 
kindlaks tegema, et kõnealused töötajad 
oleksid kvalifitseeritud, et neile tagatakse 
pidevalt erialased koolitused ning et neile 
antakse piisavalt aega tasakaalukate ja 
ulatuslike nõustamiste pakkumiseks.
Äriühingud ei tohi töötajatele ette 
kirjutada mõjutatud müügistrateegiaid, 
mis põhinevad näiteks liiga suurtel müügi 
sihtrühmadel või konkreetse teenuse või 
tootega seostatud müügi instruktsioonidel, 
mis mõjutavad kliendi parimates huvides 
osutatud õiglast ja ausat nõustamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 296
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52 a) Liikmesriigid peavad tagama, et 
äriühingute selliste töötajate palk, kes 
nõustavad jaekliente finantstoodete ja -
instrumentide osas ning kes neid müüvad, 
ei mõjuta nende erapooletust asjakohaste 
nõustamiste pakkumisel ja 
müügitehingute sõlmimisel ning teabe 
õiglasel, selgel ja mitteeksitaval kujul 
esitamisel. Nimetatud juhtudel ei tohiks 
tasustamine oleneda ainult 
müügieesmärkidest või äriühingu 
konkreetsest finantsinstrumendist saadud 
kasumist. Müügil ja eesmärkidel põhineva 
tasustamisega võivad valede müügiotsuste 
puhul kaasneda tagasinõudmised.

Or. en

Selgitus

Müügi eesmärgid ja muud hüved soodustavad valede müügiotsuste langetamist. Sarnaselt 
boonustega tuleks arutleda, kas tagasinõudmised on asjakohased, kui hüved on olnud suured.

Muudatusettepanek 297
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52 b) Liikmesriigid peavad tagama, et 
äriühingute selliste töötajate palk, kes 
nõustavad jaekliente finantstoodete ja -
instrumentide osas ning kes neid müüvad, 
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ei mõjuta nende erapooletust asjakohaste 
nõustamiste pakkumisel ja 
müügitehingute sõlmimisel ning teabe 
õiglasel, selgel ja mitteeksitaval kujul 
esitamisel. Nimetatud juhtudel ei tohiks 
tasustamine oleneda ainult 
müügieesmärkidest või äriühingu 
konkreetsest finantsinstrumendist saadud 
kasumist.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad sekkuma äriühingute tasustamispoliitikasse, et ennetada klientide 
nõustamise ja neile finantsinstrumentide müümise mõjutatust. Tasustamisskeemid, nagu 
konkreetse finantsinstrumendiga seotud märkimisväärsed boonused, ei tohiks olla lubatud, 
kui sellega kaasneb oht, et investeerimisühingud ei osuta klientidele nõustamist ega müü 
teenuseid asjakohaselt.

Muudatusettepanek 298
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52 c) Liikmesriigid peavad tagama, et 
töötajad, kes tegelevad jaeklientide 
nõustamise või neile finantsinstrumentide 
müümisega, omavad pakutavatele 
toodetele vastavat teadmiste taset ja 
pädevust. Eriti oluline on see silmas 
pidades investeerimistoodete kasvavat 
keerukust ja pidevat uuenemist.
Investeerimistoote ostmisega kaasneb risk 
ja seetõttu peab investoritele võimaldama 
usaldusväärse teabe ja pakutud 
hinnangute kvaliteedi. Lisaks on oluline 
anda töötajatele piisav aeg ja ressursid, 
tagamaks klientidele kogu vajaliku teabe 
nende pakutavate toodete/instrumentide 
kohta.
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Or. en

Selgitus

Investeerimisühingute töötajad peavad omama pakutavate toodetele vastavaid asjakohaseid 
teadmisi ja pädevust.

Muudatusettepanek 299
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Investeerimisühingutel lubatakse 
osutada investeerimisteenuseid, mis 
koosnevad ainult klientide korralduste 
täitmisest ja/või vastuvõtmisest ja 
edastamisest ning mille puhul ei ole vaja 
saada teavet kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta, et selle alusel hinnata 
teenuse või instrumendi sobivust kliendi 
jaoks. Kuna selliste teenustega kaasneb 
klientide kaitse oluline vähenemine, tuleks 
parandada nende osutamise tingimusi.
Eelkõige tuleks välistada võimalus selliste 
teenuste osutamiseks koos 
kõrvalteenusega, mis seisneb investoritele 
krediidi või laenude andmises, et 
võimaldada neil teha tehingut, milles 
osaleb ka investeerimisühing, kuna see 
muudab tehingu keerukamaks ning 
raskendab tehinguga seotud riski 
hindamist. Samuti tuleks paremini 
määratleda kriteeriumid 
finantsinstrumentide valikuks selliste 
teenuste osutamisel, et välistada sellised 
finantsinstrumendid, sealhulgas 
eurofondide osakud, mis hõlmavad 
tuletisinstrumenti või sellist struktuuri, 
mis raskendab kliendi jaoks kaasneva 
riski hindamist.

(53) Investeerimisühingutel lubatakse 
osutada investeerimisteenuseid, mis 
koosnevad ainult klientide korralduste 
täitmisest ja/või vastuvõtmisest ja 
edastamisest ning mille puhul ei ole vaja 
saada teavet kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta, et selle alusel hinnata 
teenuse või instrumendi sobivust kliendi 
jaoks. Kuna selliste teenustega kaasneb 
klientide kaitse oluline vähenemine, tuleks 
parandada nende osutamise tingimusi.
Eelkõige tuleks välistada võimalus selliste 
teenuste osutamiseks koos 
kõrvalteenusega, mis seisneb investoritele 
krediidi või laenude andmises, et 
võimaldada neil teha tehingut, milles 
osaleb ka investeerimisühing, kuna see 
muudab tehingu keerukamaks.

Or. en
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Selgitus

Nimekirjastatud ja reguleeritud turgudel kaubeldavad vahendid alluvad juba ELi 
õigussätetele põhiteabe avalikustamise kohta või riskivalitsemise sätetele. Sel põhjusel peaks 
nimetatud tooted olema investoritele kättesaadavad.

Muudatusettepanek 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Investeerimisühingutel lubatakse 
osutada investeerimisteenuseid, mis 
koosnevad ainult klientide korralduste 
täitmisest ja/või vastuvõtmisest ja 
edastamisest ning mille puhul ei ole vaja 
saada teavet kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta, et selle alusel hinnata 
teenuse või instrumendi sobivust kliendi 
jaoks. Kuna selliste teenustega kaasneb 
klientide kaitse oluline vähenemine, 
tuleks parandada nende osutamise 
tingimusi. Eelkõige tuleks välistada 
võimalus selliste teenuste osutamiseks 
koos kõrvalteenusega, mis seisneb 
investoritele krediidi või laenude andmises, 
et võimaldada neil teha tehingut, milles 
osaleb ka investeerimisühing, kuna see 
muudab tehingu keerukamaks ning 
raskendab tehinguga seotud riski 
hindamist. Samuti tuleks paremini 
määratleda kriteeriumid
finantsinstrumentide valikuks selliste 
teenuste osutamisel, et välistada sellised 
finantsinstrumendid, sealhulgas
eurofondide osakud, mis hõlmavad 
tuletisinstrumenti või sellist struktuuri, mis 
raskendab kliendi jaoks kaasneva riski 
hindamist.

(53) Investeerimisühingutel lubatakse 
osutada investeerimisteenuseid, mis 
koosnevad ainult klientide korralduste 
täitmisest ja/või vastuvõtmisest ja 
edastamisest ning mille puhul ei ole vaja 
saada teavet kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta, et selle alusel hinnata 
teenuse või instrumendi sobivust kliendi 
jaoks. Eelkõige tuleks välistada võimalus 
selliste teenuste osutamiseks koos 
kõrvalteenusega, mis seisneb investoritele 
krediidi või laenude andmises, et 
võimaldada neil teha tehingut, milles 
osaleb ka investeerimisühing. Samuti 
tuleks enam tähelepanu pöörata 
läbipaistvusele ja mitte 
finantsinstrumentide struktuurile, näiteks 
eurofondide osakud, mis hõlmavad 
tuletisinstrumenti või struktuuri, arvestades 
et struktuur ja keerukuse aste ei pruugi 
ilmtingimata määrata, kas finantstoode 
on riskantne või mitte. Ohu korral, et 
klient ei saa tootest aru, peaks tulevikus 
läbi viidama põhjalik ülevaatus 
mõjuhinnangu alusel, kusjuures 
investoritele mõeldud reguleeritud toote 
alane teave, nagu põhiinvestorite teave 
eurofondide osakute kohta, peab oma 
väärtust tõestama.

Or. en
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Muudatusettepanek 301
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Investeerimisühingutel lubatakse 
osutada investeerimisteenuseid, mis 
koosnevad ainult klientide korralduste 
täitmisest ja/või vastuvõtmisest ja 
edastamisest ning mille puhul ei ole vaja 
saada teavet kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta, et selle alusel hinnata 
teenuse või instrumendi sobivust kliendi 
jaoks. Kuna selliste teenustega kaasneb 
klientide kaitse oluline vähenemine, tuleks 
parandada nende osutamise tingimusi.
Eelkõige tuleks välistada võimalus selliste 
teenuste osutamiseks koos 
kõrvalteenusega, mis seisneb investoritele 
krediidi või laenude andmises, et 
võimaldada neil teha tehingut, milles 
osaleb ka investeerimisühing, kuna see 
muudab tehingu keerukamaks ning 
raskendab tehinguga seotud riski 
hindamist. Samuti tuleks paremini 
määratleda kriteeriumid 
finantsinstrumentide valikuks selliste 
teenuste osutamisel, et välistada sellised 
finantsinstrumendid, sealhulgas 
eurofondide osakud, mis hõlmavad 
tuletisinstrumenti või sellist struktuuri, mis 
raskendab kliendi jaoks kaasneva riski 
hindamist.

(53) Investeerimisühingutel lubatakse 
osutada investeerimisteenuseid, mis 
koosnevad ainult klientide korralduste 
täitmisest ja/või vastuvõtmisest ja 
edastamisest ning mille puhul ei ole vaja 
saada teavet kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta, et selle alusel hinnata 
teenuse või instrumendi sobivust kliendi 
jaoks. Kuna selliste teenustega kaasneb 
klientide kaitse oluline vähenemine, tuleks 
parandada nende osutamise tingimusi.
Eelkõige tuleks välistada võimalus selliste 
teenuste osutamiseks koos 
kõrvalteenusega, mis seisneb investoritele 
krediidi või laenude andmises, et 
võimaldada neil teha tehingut, milles 
osaleb ka investeerimisühing, kuna see 
muudab tehingu keerukamaks ning 
raskendab tehinguga seotud riski 
hindamist. Samuti tuleks paremini 
määratleda kriteeriumid 
finantsinstrumentide valikuks selliste 
teenuste osutamisel, et välistada sellised 
finantsinstrumendid, mis hõlmavad 
tuletisinstrumenti või sellist struktuuri, mis 
raskendab kliendi jaoks kaasneva riski 
hindamist. Eurofondide osakuid tuleks 
pidada mittetäielikeks, välja arvatud 
komisjoni määruse (EÜ) nr 583/2010 
artikli 36 lõike 1 teises lõigus defineeritud 
struktureeritud eurofondid, mis ei vasta 
nõukogu üldkriteeriumidele automaatselt 
mittetäielikeks peetavate toodete 
nimekirjas mitteolevate muude 
finantsinstrumentide komplekssuse 
analüüsimiseks.

Or. en



AM\901763ET.doc 79/129 PE489.463v01-00

ET

Muudatusettepanek 302
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Investeerimisühingutel lubatakse 
osutada investeerimisteenuseid, mis 
koosnevad ainult klientide korralduste 
täitmisest ja/või vastuvõtmisest ja 
edastamisest ning mille puhul ei ole vaja 
saada teavet kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta, et selle alusel hinnata 
teenuse või instrumendi sobivust kliendi 
jaoks. Kuna selliste teenustega kaasneb 
klientide kaitse oluline vähenemine, tuleks 
parandada nende osutamise tingimusi.
Eelkõige tuleks välistada võimalus selliste 
teenuste osutamiseks koos 
kõrvalteenusega, mis seisneb investoritele 
krediidi või laenude andmises, et 
võimaldada neil teha tehingut, milles 
osaleb ka investeerimisühing, kuna see 
muudab tehingu keerukamaks ning 
raskendab tehinguga seotud riski 
hindamist. Samuti tuleks paremini 
määratleda kriteeriumid 
finantsinstrumentide valikuks selliste 
teenuste osutamisel, et välistada sellised 
finantsinstrumendid, sealhulgas
eurofondide osakud, mis hõlmavad 
tuletisinstrumenti või sellist struktuuri, mis 
raskendab kliendi jaoks kaasneva riski 
hindamist.

(53) Investeerimisühingutel lubatakse 
osutada investeerimisteenuseid, mis 
koosnevad ainult klientide korralduste 
täitmisest ja/või vastuvõtmisest ja 
edastamisest ning mille puhul ei ole vaja 
saada teavet kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta, et selle alusel hinnata 
teenuse või instrumendi sobivust kliendi 
jaoks. Kuna selliste teenustega kaasneb 
klientide kaitse oluline vähenemine, tuleks 
parandada nende osutamise tingimusi.
Eelkõige tuleks välistada võimalus selliste 
teenuste osutamiseks koos 
kõrvalteenusega, mis seisneb investoritele 
krediidi või laenude andmises, et 
võimaldada neil teha tehingut, milles 
osaleb ka investeerimisühing, kuna see 
muudab tehingu keerukamaks ning 
raskendab tehinguga seotud riski 
hindamist. Samuti tuleks paremini 
määratleda kriteeriumid 
finantsinstrumentide valikuks selliste 
teenuste osutamisel, et välistada sellised 
finantsinstrumendid, mis hõlmavad 
tuletisinstrumenti või sellist struktuuri, mis 
raskendab kliendi jaoks kaasneva riski 
hindamist.

Or. en

Selgitus

Edukas eurofondide mark saaks ELi väliste korraldajate ja investorite silmis automaatselt 
kahjustatud, kui mõned eurofondide osakud ei oleks enam automaatselt mittetäielikud, kuna 
sel juhul võib neid pidada jaeinvestoritele sobimatuks. Samuti võib see kahjustada Euroopa 
investorite usaldust eurofondide vastu. Komplekssus ei ole võrdne riskiga. Vastupidi, mitmed 
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eurofondide omadused vähendavad investorite riske, mis tavapäraste finantsinstrumentide, 
nagu aktsiad ja võlakirjad, puhul on kõrged.

Muudatusettepanek 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Investeerimisühingutel lubatakse 
osutada investeerimisteenuseid, mis 
koosnevad ainult klientide korralduste 
täitmisest ja/või vastuvõtmisest ja 
edastamisest ning mille puhul ei ole vaja 
saada teavet kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta, et selle alusel hinnata 
teenuse või instrumendi sobivust kliendi 
jaoks. Kuna selliste teenustega kaasneb 
klientide kaitse oluline vähenemine, tuleks 
parandada nende osutamise tingimusi.
Eelkõige tuleks välistada võimalus selliste 
teenuste osutamiseks koos 
kõrvalteenusega, mis seisneb investoritele 
krediidi või laenude andmises, et 
võimaldada neil teha tehingut, milles 
osaleb ka investeerimisühing, kuna see 
muudab tehingu keerukamaks ning 
raskendab tehinguga seotud riski 
hindamist. Samuti tuleks paremini 
määratleda kriteeriumid 
finantsinstrumentide valikuks selliste 
teenuste osutamisel, et välistada sellised 
finantsinstrumendid, sealhulgas 
eurofondide osakud, mis hõlmavad 
tuletisinstrumenti või sellist struktuuri, mis 
raskendab kliendi jaoks kaasneva riski 
hindamist.

(53) Investeerimisühingutel lubatakse 
osutada investeerimisteenuseid, mis 
koosnevad ainult klientide korralduste 
täitmisest ja/või vastuvõtmisest ja 
edastamisest ning mille puhul ei ole vaja 
saada teavet kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta, et selle alusel hinnata 
teenuse või instrumendi sobivust kliendi 
jaoks. Kuna selliste teenustega kaasneb 
klientide kaitse oluline vähenemine, tuleks 
parandada nende osutamise tingimusi.
Eelkõige tuleks välistada võimalus selliste 
teenuste osutamiseks koos 
kõrvalteenusega, mis seisneb investoritele 
krediidi või laenude andmises, et 
võimaldada neil teha tehingut, milles 
osaleb ka investeerimisühing, kuna see 
muudab tehingu keerukamaks ning 
raskendab tehinguga seotud riski 
hindamist. Samuti tuleks paremini 
määratleda kriteeriumid 
finantsinstrumentide valikuks selliste 
teenuste osutamisel, et välistada sellised 
finantsinstrumendid, mis hõlmavad 
tuletisinstrumenti või sellist struktuuri, mis 
raskendab kliendi jaoks kaasneva riski 
hindamist.

Or. en

Selgitus

Komplekssete ja mittetäielike eurofondide eristus peaks põhinema kavandataval uuesti 
sõnastatud eurofonde käsitleval direktiivil.
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Muudatusettepanek 304
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Investeerimisühingutel lubatakse 
osutada investeerimisteenuseid, mis 
koosnevad ainult klientide korralduste 
täitmisest ja/või vastuvõtmisest ja 
edastamisest ning mille puhul ei ole vaja 
saada teavet kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta, et selle alusel hinnata 
teenuse või instrumendi sobivust kliendi 
jaoks. Kuna selliste teenustega kaasneb 
klientide kaitse oluline vähenemine, tuleks 
parandada nende osutamise tingimusi. 
Eelkõige tuleks välistada võimalus selliste 
teenuste osutamiseks koos 
kõrvalteenusega, mis seisneb investoritele 
krediidi või laenude andmises, et 
võimaldada neil teha tehingut, milles 
osaleb ka investeerimisühing, kuna see 
muudab tehingu keerukamaks ning 
raskendab tehinguga seotud riski 
hindamist. Samuti tuleks paremini 
määratleda kriteeriumid 
finantsinstrumentide valikuks selliste 
teenuste osutamisel, et välistada sellised 
finantsinstrumendid, sealhulgas 
eurofondide osakud, mis hõlmavad 
tuletisinstrumenti või sellist struktuuri, mis 
raskendab kliendi jaoks kaasneva riski 
hindamist.

(53) Investeerimisühingutel lubatakse 
osutada investeerimisteenuseid, mis 
koosnevad ainult klientide korralduste 
täitmisest ja/või vastuvõtmisest ja 
edastamisest ning mille puhul ei ole vaja 
saada teavet kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta, et selle alusel hinnata 
teenuse või instrumendi sobivust kliendi 
jaoks. Kuna selliste teenustega kaasneb 
klientide kaitse oluline vähenemine, tuleks 
parandada nende osutamise tingimusi. 
Eelkõige tuleks välistada võimalus selliste 
teenuste osutamiseks koos 
kõrvalteenusega, mis seisneb investoritele 
krediidi või laenude andmises, et 
võimaldada neil teha tehingut, milles 
osaleb ka investeerimisühing, kuna see 
muudab tehingu keerukamaks ning 
raskendab tehinguga seotud riski 
hindamist. Samuti tuleks paremini 
määratleda kriteeriumid 
finantsinstrumentide valikuks selliste 
teenuste osutamisel, et välistada sellised 
finantsinstrumendid, mis hõlmavad 
tuletisinstrumenti või sellist struktuuri, mis 
raskendab kliendi jaoks kaasneva riski 
hindamist.

Or. de

Selgitus

Eurofondid on määratluse kohaselt mittetäielikud finantsinstrumendid. Nad vastavad kõigile 
praeguse määratluse asjakohastele nõuetele vastavalt MiFIDi rakendusdirektiivi artiklile 38 
ja pakuvad praegu „investoritele põhiteavet”, et tagada investorite paremat kaitset. Fondide 
eristamine tekitab tarbetut halduskoormust ja toob endaga kaasa eurofondide kaubamärgi 
mõju vähendamise, ilma et sellega kaasneks investorite paremat kaitset.
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Muudatusettepanek 305
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53 a) Tagamaks, et finantsnõustamist 
pakuvad vaid teatava pädevusastmega 
inimesed, peavad liikmesriigid rajama 
kvalifikatsioonisüsteemi 
nõustamisteenuste pakkujatele 
turustuskanalist olenemata. Arvestades 
jaeturgude- ja investorite vajaduste 
vahelisi erinevusi eri riikides, peaks see 
kvalifikatsioonisüsteem olema 
määratletud liikmesriigi tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54 a) Parim lähenemisviis jaekliendile 
suunatud kombineeritud 
investeerimistoodetele oleks 
horisontaalne, st et pakkujatele kehtivad 
samad reeglid, olenemata toote tüübist.
Sel juhul oleks kõrgeim 
koordineerimisaste kehtestatud käesoleva 
direktiiviga ning parlamendi ja nõukogu 
9. detsembri 2002 direktiiviga 2002/92/EÜ 
kindlustusvahenduste kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 307
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) On vaja kehtestada tõhus „parimal 
viisil täitmise” kohustus tagamaks, et 
investeerimisühingud täidavad klientide 
korraldusi kliendile kõige soodsamatel 
tingimustel. Kõnealune kohustus peaks 
kehtima investeerimisühingu suhtes, kellel 
on kliendi ees lepingulised või 
esinduskohustused.

(58) On vaja kehtestada tõhus „parimal 
viisil täitmise” kohustus tagamaks, et 
investeerimisühingud täidavad klientide 
korraldusi kliendile kõige soodsamatel 
tingimustel. Kõnealune kohustus peaks 
kehtima investeerimisühingu suhtes, kellel 
on kliendi ees lepingulised või 
esinduskohustused, kuid laienema ka 
võrdsetele vastaspooltele, kui viimased 
esindavad klienti, kelle suhtes rakendub 
parimal viisil täitmise kohustus.

Or. en

Muudatusettepanek 308
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58 a) Panustamaks laiemasse 
üleeuroopalisse aktsionäride baasi, peaks 
välja töötama jaeklientidele parima 
tegutsemisraamistiku, et nad pääseksid 
ligi laiemale valikule tegutsemiskohtadele, 
mis on praegu ELis olemas. Parima 
korralduste täitmise raamistiku 
rakendamisel tuleks arvestada parima 
monitooringutehnoloogia eeliseid.

Or. en

Selgitus

Pärast finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi vastuvõtmist on tehnoloogia oluliselt 
arenenud, neist eelistest peaksid kasu saama ka jaekliendid.
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Muudatusettepanek 309
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Investeerimisühingud esitavad 
klientidele korralduste täitmise poliitika 
kohta tihti üldsõnalist ja standardset teavet, 
mis ei võimalda klientidel aru saada, 
kuidas korraldust täidetakse, ega teha 
kindlaks, kas investeerimisühingud 
järgivad oma kohustust täita korraldusi
klientidele kõige soodsamatel tingimustel.
Investorite kaitse tugevdamiseks tuleks 
määrata kindlaks põhimõtted seoses 
teabega, mis äriühingud annavad oma 
klientidele korralduste täitmise poliitika 
kohta, ning nõuda, et investeerimisühingud 
avalikustaksid igal aastal kõigi 
finantsinstrumentide liikide kohta viis 
peamist kohta, kus nad eelneval aastal 
klientide korraldusi täitsid.

(60) Investeerimisühingud esitavad 
klientidele korralduste täitmise poliitika 
kohta tihti üldsõnalist ja standardset teavet, 
mis ei võimalda klientidel aru saada, 
kuidas korraldust täidetakse, ega teha 
kindlaks, kas investeerimisühingud 
järgivad oma kohustust täita korraldusi 
klientidele kõige soodsamatel tingimustel.
Investorite kaitse tugevdamiseks tuleks 
määrata kindlaks põhimõtted seoses 
teabega, mis äriühingud annavad oma 
klientidele korralduste täitmise poliitika 
kohta, ning nõuda, et investeerimisühingud 
avalikustaksid igal aastal kõigi 
finantsinstrumentide liikide kohta viis 
peamist kohta, kus nad eelneval aastal 
klientide korraldusi täitsid, välja arvatud 
juhul, kui nad otsustavad tegutseda vaid 
esmasturul, ning võtta arvesse seda teavet 
ja kauplemiskohtade avaldatud teavet 
täitmise kvaliteedi kohta nende parimal 
viisil täitmise korras.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Pascal Canfin
Verts/ALE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Investeerimisühingud esitavad 
klientidele korralduste täitmise poliitika 

(60) Investeerimisühingud esitavad 
klientidele korralduste täitmise poliitika 
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kohta tihti üldsõnalist ja standardset teavet, 
mis ei võimalda klientidel aru saada, 
kuidas korraldust täidetakse, ega teha 
kindlaks, kas investeerimisühingud 
järgivad oma kohustust täita korraldusi 
klientidele kõige soodsamatel tingimustel.
Investorite kaitse tugevdamiseks tuleks 
määrata kindlaks põhimõtted seoses 
teabega, mis äriühingud annavad oma 
klientidele korralduste täitmise poliitika 
kohta, ning nõuda, et investeerimisühingud 
avalikustaksid igal aastal kõigi 
finantsinstrumentide liikide kohta viis 
peamist kohta, kus nad eelneval aastal 
klientide korraldusi täitsid.

kohta tihti üldsõnalist ja standardset teavet, 
mis ei võimalda klientidel aru saada, 
kuidas korraldust täidetakse, ega teha 
kindlaks, kas investeerimisühingud 
järgivad oma kohustust täita korraldusi 
klientidele kõige soodsamatel tingimustel.
Investorite kaitse tugevdamiseks tuleks 
määrata kindlaks põhimõtted seoses 
teabega, mis äriühingud annavad oma 
klientidele korralduste täitmise poliitika 
kohta, ning nõuda, et investeerimisühingud 
avalikustaksid igal kuul kõigi 
finantsinstrumentide liikide kohta viis 
peamist kohta, kus nad eelneval aastal 
klientide korraldusi täitsid, korralduste 
täitmise kvaliteedi detailse analüüsi.

Or. en

Selgitus

Aastane esitamine ei ole piisavalt sage tagamaks investoritele asjakohase teabe 
investeerimisühingu korralduste täitmise kvaliteedi kohta.

Muudatusettepanek 311
Pascal Canfin
Verts/ALE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Ärisideme loomisel kliendiga võib 
investeerimisühing paluda, et klient või 
potentsiaalne klient nõustuks samaaegselt 
täitmispoliitikaga ja võimalusega, et tema 
korraldusi võidakse täita väljaspool 
reguleeritud turgu, mitmepoolset 
kauplemissüsteemi, organiseeritud 
kauplemissüsteemi või kliendi korralduse 
süsteemset täitjat.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Korraldusi täidetakse kauplemiskohtades, mis kuuluvad finantsinstrumentide turge käsitleva 
direktiivi kategooriasse.

Muudatusettepanek 312
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Ärisideme loomisel kliendiga võib 
investeerimisühing paluda, et klient või 
potentsiaalne klient nõustuks samaaegselt 
täitmispoliitikaga ja võimalusega, et tema 
korraldusi võidakse täita väljaspool 
reguleeritud turgu, mitmepoolset 
kauplemissüsteemi, organiseeritud 
kauplemissüsteemi või kliendi korralduse 
süsteemset täitjat.

(61) Ärisideme loomisel kliendiga võib 
investeerimisühing paluda, et klient või 
potentsiaalne klient nõustuks samaaegselt 
täitmispoliitikaga ja võimalusega, et tema 
korraldusi võidakse täita väljaspool 
reguleeritud turgu, mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või kliendi korralduse 
süsteemset täitjat.

Or. en

Muudatusettepanek 313
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Finantskriis on näidanud, et ka 
kliendid, kes ei ole jaeinvestorid, ei suuda 
õigesti hinnata oma investeeringutega 
seotud riski. Kinnitades küll vajadust 
nõuda äritegevuse eeskirjade täitmist kõige 
enam kaitset vajavate investorite huvides, 
tuleks siiski täpsemalt kindlaks määrata eri 
kliendikategooriate suhtes kohaldatavad 
nõuded. Selleks tuleks mõningaid teabe- ja 
aruandlusnõudeid laiendada nii, et need 
hõlmaksid ka suhteid võrdsete 

(67) Finantskriis on näidanud, et ka 
kliendid, kes ei ole jaeinvestorid, ei suuda 
õigesti hinnata oma investeeringutega 
seotud riski. Kinnitades küll vajadust 
nõuda äritegevuse eeskirjade täitmist kõige 
enam kaitset vajavate investorite huvides, 
tuleks siiski täpsemalt kindlaks määrata eri 
kliendikategooriate suhtes kohaldatavad 
nõuded. Selleks tuleks mõningaid teabe- ja 
aruandlusnõudeid laiendada nii, et need 
hõlmaksid ka suhteid võrdsete 
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vastaspooltega. Eelkõige peaks kõnealused 
nõuded olema seotud klientide 
finantsinstrumentide ja raha kaitsega ning 
keerukamaid finantsinstrumente ja 
tehinguid käsitlevate teabe- ja 
aruandlusnõuetega. Et paremini määratleda 
kohalike omavalitsuste ja kohalike 
omavalitsuste asutuste kuuluvust, tuleks 
need selgelt välja jätta võrdsete 
vastaspoolte ning kutselisteks investoriteks 
peetavate klientide loetlust, lubades 
kõnealustel klientidel siiski soovi korral 
paluda end kohelda kutseliste klientidena.

vastaspooltega. Eelkõige peaks kõnealused 
nõuded olema seotud klientide 
finantsinstrumentide ja raha kaitsega ning 
keerukamaid finantsinstrumente ja 
tehinguid käsitlevate teabe- ja 
aruandlusnõuetega. Et paremini määratleda 
kohalike omavalitsuste ja kohalike 
omavalitsuste asutuste kuuluvust, tuleks 
need selgelt välja jätta võrdsete 
vastaspoolte ning kutselisteks investoriteks 
peetavate klientide loetlust.

Or. en

Selgitus

Omavalitsusi ja kohalikke riigiasutusi ei tohi pidada kutselisteks klientideks, kuna nad 
toetuvad maksumaksja rahale.

Muudatusettepanek 314
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Kolmandate riikide 
investeerimisühingute suhtes, kes 
osutavad liidus teenuseid, kohaldatakse 
riigisisest korda ja nõudeid. Kõnealused 
korrad on väga erinevad ning 
korrakohase tegevusloa saanud 
äriühingud ei saa kasutada teenuste 
osutamise vabadust ja asutamisvabadust 
muus liikmesriigis kui asukohariik. Liidu 
tasandil tuleks kehtestada ühine 
reguleeriv raamistik. Selleks tuleks 
ühtlustada praegune killustunud 
raamistik, tagada kindlustunne ning 
liidus teenuseid osutada soovivate, 
kolmandate riikide äriühingute 
ühetaoline kohtlemine, tagada, et 
komisjon on seoses kolmandate riikide 

välja jäetud
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reguleeriva ja järelevalveraamistikuga 
viinud läbi samaväärsuse hindamise ning 
näha ette võrdsel tasemel kaitse ELi 
investoritele, kes kasutavad kolmandate 
riikide äriühingute teenuseid.

Or. en

Selgitus

Tõstetud direktiivist määrusesse.

Muudatusettepanek 315
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Kolmandate riikide 
investeerimisühingute suhtes, kes osutavad 
liidus teenuseid, kohaldatakse riigisisest 
korda ja nõudeid. Kõnealused korrad on 
väga erinevad ning korrakohase tegevusloa 
saanud äriühingud ei saa kasutada teenuste 
osutamise vabadust ja asutamisvabadust 
muus liikmesriigis kui asukohariik. Liidu 
tasandil tuleks kehtestada ühine reguleeriv 
raamistik. Selleks tuleks ühtlustada 
praegune killustunud raamistik, tagada 
kindlustunne ning liidus teenuseid osutada 
soovivate, kolmandate riikide äriühingute
ühetaoline kohtlemine, tagada, et komisjon 
on seoses kolmandate riikide reguleeriva ja 
järelevalveraamistikuga viinud läbi 
samaväärsuse hindamise ning näha ette 
võrdsel tasemel kaitse ELi investoritele, 
kes kasutavad kolmandate riikide 
äriühingute teenuseid.

(72) Kolmandate riikide 
investeerimisühingute ja turu korraldajate
suhtes, kes osutavad liidus teenuseid, 
kohaldatakse riigisisest korda ja nõudeid.
Kõnealused korrad on väga erinevad ning
korrakohase tegevusloa saanud äriühingud 
ei saa kasutada teenuste osutamise 
vabadust ja asutamisvabadust muus 
liikmesriigis kui asukohariik. Liidu tasandil 
tuleks kehtestada ühine reguleeriv 
raamistik. Selleks tuleks ühtlustada 
praegune killustunud raamistik, tagada 
kindlustunne ning liidus teenuseid osutada 
soovivate, kolmandate riikide 
investeerimisühingute ja turu korraldajate
ühetaoline kohtlemine, tagada, et komisjon 
on seoses kolmandate riikide reguleeriva ja 
järelevalveraamistikuga viinud läbi 
samaväärsuse hindamise ning näha ette 
võrdsel tasemel kaitse ELi investoritele, 
kes kasutavad kolmandate riikide 
investeerimisühingute ja turu korraldajate
teenuseid.
(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti kohta. Selle vastuvõtmise korral 



AM\901763ET.doc 89/129 PE489.463v01-00

ET

tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Käesoleva ettepaneku eesmärk on tagada, et finantsinstrumentide turge käsitleva direktiiviga 
pannaks alus adekvaatsele korrale, mis hõlmaks kolmandate riikide investeerimisühinguid ja 
turu korraldajaid ning mitte ainult teatud investeerimisühingute poolt pakutavaid teenuseid.
Nimetatud kord tagaks, et kõik kolmandate riikide investeerimisühingute ja turu korraldajate 
ELis pakutud teenused kuuluksid finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi 
reguleerimisalasse. Uued ettepanekud peavad selgelt sätestama, millised eeskirjad kehtivad 
kõnealustele turu korraldajatele ja millised ELi eeskirjad, kui üldse, neile ei kehti.

Muudatusettepanek 316
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Kolmandate riikide 
investeerimisühingute suhtes, kes osutavad 
liidus teenuseid, kohaldatakse riigisisest 
korda ja nõudeid. Kõnealused korrad on 
väga erinevad ning korrakohase tegevusloa 
saanud äriühingud ei saa kasutada teenuste 
osutamise vabadust ja asutamisvabadust 
muus liikmesriigis kui asukohariik. Liidu
tasandil tuleks kehtestada ühine reguleeriv 
raamistik. Selleks tuleks ühtlustada 
praegune killustunud raamistik, tagada 
kindlustunne ning liidus teenuseid 
osutada soovivate, kolmandate riikide 
äriühingute ühetaoline kohtlemine, 
tagada, et komisjon on seoses kolmandate 
riikide reguleeriva ja 
järelevalveraamistikuga viinud läbi 
samaväärsuse hindamise ning näha ette 
võrdsel tasemel kaitse ELi investoritele, 
kes kasutavad kolmandate riikide 
äriühingute teenuseid.

(72) Kolmandate riikide 
investeerimisühingute suhtes, kes osutavad 
liidus teenuseid, kohaldatakse riigisisest 
korda ja nõudeid. Kõnealused korrad on 
väga erinevad ning korrakohase tegevusloa 
saanud äriühingud ei saa kasutada teenuste 
osutamise vabadust ja asutamisvabadust 
muus liikmesriigis kui asukohariik. Sel ajal 
kui liikmesriikidel peab olema võimalik 
säilitada kõnealuseid kordi ja nõudeid, 
tuleks liidu tasandil kehtestada ühine 
reguleeriv raamistik, et võimaldada 
kolmandate riikide äriühingutel, mis 
rajavad harusid liidus, pakkuda teenuseid 
ja tegevusi üle ELi valdkonnas, kus 
kõnealune haru on liikmesriigis 
pädevatelt asutustelt loa saanud, ning 
muu hulgas on komisjon seoses kolmanda 
riigi reguleeriva ja järelevalveraamistikuga 
viinud läbi samaväärsuse hindamise.
Samuti tuleks ühises raamistikus lubada 
kolmanda riigi äriühingul pakkuda 
teenuseid ja tegevusi liikmesriigis rajatud 
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võrdsetele vastaspooltele ka muul moel 
kui liikmesriigis loa saanud haru kaudu, 
nõudmata autoriseerimist liikmesriigis või
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
registreeringut. Kolmanda riigi 
äriühingutele, mis soovivad pakkuda 
teenuseid ja tegevusi kutselistele 
klientidele üle ELi, peaks seda 
võimaldama tingimusel, et nad 
registreerivad end Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve juures ning 
(muu hulgas) on komisjon seoses 
kolmanda riigi reguleeriva ja 
järelevalveraamistikuga viinud läbi 
samaväärsuse hindamise.

Or. en

Selgitus

Mitmeid investeerimisteenuseid ja -tegevusi pakutakse äriühingu ja kliendi püsiva suhte 
tagamiseks. Kui kolmandate riikide äriühingutel keelataks olemasolevatele klientidele teabe 
ja uuringute tagamine, piiraks see liialt ELi investorite ja osapoolte juurdepääsu kolmandate 
riikide äriühingute poolt pakutavatele teenustele. Kolmanda riigi äriühing võib pakkuda 
isikule ELis teavet või turustusvahendeid isiku vastava soovi korral.

Muudatusettepanek 317
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Kolmandate riikide 
investeerimisühingute suhtes, kes osutavad 
liidus teenuseid, kohaldatakse riigisisest 
korda ja nõudeid. Kõnealused korrad on 
väga erinevad ning korrakohase tegevusloa 
saanud äriühingud ei saa kasutada teenuste 
osutamise vabadust ja asutamisvabadust 
muus liikmesriigis kui asukohariik. Liidu 
tasandil tuleks kehtestada ühine reguleeriv 
raamistik. Selleks tuleks ühtlustada 
praegune killustunud raamistik, tagada 
kindlustunne ning liidus teenuseid osutada 

(72) Kolmandate riikide 
investeerimisühingute suhtes, kes osutavad 
liidus teenuseid, kohaldatakse riigisisest 
korda ja nõudeid. Kõnealused korrad on 
väga erinevad ning korrakohase tegevusloa 
saanud äriühingud ei saa kasutada teenuste 
osutamise vabadust ja asutamisvabadust 
muus liikmesriigis kui asukohariik. Liidu 
tasandil tuleks kehtestada ühine reguleeriv 
raamistik. Selleks tuleks ühtlustada 
praegune killustunud raamistik, tagada 
kindlustunne ning liidus teenuseid osutada 
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soovivate, kolmandate riikide äriühingute 
ühetaoline kohtlemine, tagada, et komisjon 
on seoses kolmandate riikide reguleeriva ja 
järelevalveraamistikuga viinud läbi 
samaväärsuse hindamise ning näha ette 
võrdsel tasemel kaitse ELi investoritele, 
kes kasutavad kolmandate riikide 
äriühingute teenuseid.

soovivate, kolmandate riikide äriühingute 
ühetaoline kohtlemine, tagada, et komisjon 
on seoses kolmandate riikide reguleeriva ja 
järelevalveraamistikuga viinud läbi 
tulemusliku samaväärsuse hindamise ning 
näha ette võrdsel tasemel kaitse ELi 
investoritele, kes kasutavad kolmandate 
riikide äriühingute teenuseid. Kõige 
olulisem on, et kolmandate riikide 
äriühingutel oleks jätkuvalt tagatud 
põhjendamatute piiranguteta juurdepääs 
ELi turgudele.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Teenuste osutamiseks jaeklientidele 
tuleb alati nõuda liidus filiaali asutamist.
Filiaali asutamisel kohaldatakse seoses 
tegevusloa ja järelevalvega liidus 
kehtivaid nõudeid. Asjaomane pädev 
asutus ja kolmanda riigi pädev asutus 
peaksid kehtestama omavahelise koostöö 
korra. Filiaali käsutuses peaks olema 
piisavalt algkapitali. Kui filiaalile on 
antud tegevusluba, kohaldatakse tema 
suhtes järelevalvet liikmesriigis, kus 
filiaal on asutatud; tegevusloa saanud ja 
järelevalve all oleva filiaali kaudu peaks 
kolmanda riigi äriühing saama osutada 
teenuseid teistes liikmesriikides, kooskõlas 
teatamise korraga. Teenuste osutamine 
ilma filiaalideta peaks piirduma võrdsete 
vastaspooltega. See tuleks ESMA poolt 
registreerida ning selle suhtes 
kohaldatakse järelevalvet kolmandas 
riigis. ESMA ja kolmanda riigi pädevad 
asutused peaksid kehtestama omavahelise 

välja jäetud
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koostöö korra.

Or. en

Selgitus

Tõstetud direktiivist määrusesse.

Muudatusettepanek 319
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Teenuste osutamiseks jaeklientidele 
tuleb alati nõuda liidus filiaali asutamist.
Filiaali asutamisel kohaldatakse seoses 
tegevusloa ja järelevalvega liidus kehtivaid 
nõudeid. Asjaomane pädev asutus ja 
kolmanda riigi pädev asutus peaksid 
kehtestama omavahelise koostöö korra.
Filiaali käsutuses peaks olema piisavalt 
algkapitali. Kui filiaalile on antud 
tegevusluba, kohaldatakse tema suhtes 
järelevalvet liikmesriigis, kus filiaal on 
asutatud; tegevusloa saanud ja järelevalve 
all oleva filiaali kaudu peaks kolmanda 
riigi äriühing saama osutada teenuseid 
teistes liikmesriikides, kooskõlas teatamise 
korraga. Teenuste osutamine ilma 
filiaalideta peaks piirduma võrdsete 
vastaspooltega. See tuleks ESMA poolt 
registreerida ning selle suhtes kohaldatakse 
järelevalvet kolmandas riigis. ESMA ja 
kolmanda riigi pädevad asutused peaksid 
kehtestama omavahelise koostöö korra.

(73) Kolmanda riigi äriühingutel, mis 
asutavad liidus filiaali ühise raamistiku 
alusel, peab olema võimalik pakkuda 
teenuseid ja tegevusi filiaali jaeklientidele 
üle ELi, kuid see ei tohi piirata jaeklienti 
tema enda initsiatiivil kolmandate riikide 
äriühingutelt teenuseid saamast või muul 
viisil väljastpoolt ELi teenuseid saamast 
(kooskõlas riikliku korraga). Filiaali 
asutamisel kohaldatakse seoses tegevusloa 
ja järelevalvega liidus kehtivaid nõudeid.
Asjaomane pädev asutus ja kolmanda riigi 
pädev asutus peaksid kehtestama 
omavahelise koostöö korra. Filiaali 
käsutuses peaks olema piisavalt algkapitali.
Kui filiaalile on antud tegevusluba, 
kohaldatakse tema suhtes järelevalvet 
liikmesriigis, kus filiaal on asutatud; 
kolmanda riigi äriühing peaks saama 
osutada teenuseid teistes liikmesriikides, 
kooskõlas teatamise korraga. Kui filiaalile 
on antud tegevusluba, peaks teenuste 
osutamine ELi kolmanda riigi äriühingu 
poolt piirduma võrdsete vastaspooltega ja 
kutseliste klientidega. See tuleks ESMA 
poolt registreerida ning selle suhtes 
kohaldatakse järelevalvet kolmandas riigis.
ESMA ja kolmanda riigi pädevad asutused 
peaksid kehtestama omavahelise koostöö 
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korra.

Or. en

Selgitus

Kutseliste klientidega tegelemisel tuleks järgida alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejaid käsitleva direktiivi sätteid, sellest peaks piisama õigusliku esindaja määramiseks.
Füüsiline kohalolu filiaali näol ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 320
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Teenuste osutamiseks jaeklientidele
tuleb alati nõuda liidus filiaali asutamist.
Filiaali asutamisel kohaldatakse seoses 
tegevusloa ja järelevalvega liidus kehtivaid 
nõudeid. Asjaomane pädev asutus ja 
kolmanda riigi pädev asutus peaksid 
kehtestama omavahelise koostöö korra.
Filiaali käsutuses peaks olema piisavalt 
algkapitali. Kui filiaalile on antud 
tegevusluba, kohaldatakse tema suhtes 
järelevalvet liikmesriigis, kus filiaal on 
asutatud; tegevusloa saanud ja järelevalve 
all oleva filiaali kaudu peaks kolmanda 
riigi äriühing saama osutada teenuseid 
teistes liikmesriikides, kooskõlas teatamise 
korraga. Teenuste osutamine ilma 
filiaalideta peaks piirduma võrdsete 
vastaspooltega. See tuleks ESMA poolt 
registreerida ning selle suhtes 
kohaldatakse järelevalvet kolmandas 
riigis. ESMA ja kolmanda riigi pädevad 
asutused peaksid kehtestama omavahelise 
koostöö korra.

(73) Kolmanda riigi äriühingutel, mis 
asutavad liidus filiaali ühise raamistiku 
alusel, peab olema võimalik pakkuda 
teenuseid ja tegevusi filiaali jaeklientidele
üle ELi, kuid see ei tohi piirata jaeklienti 
tema enda initsiatiivil kolmandate riikide 
äriühingutelt teenuseid saamast või muul 
viisil väljastpoolt ELi teenuseid saamast 
(kooskõlas riikliku korraga). Filiaali 
asutamisel kohaldatakse seoses tegevusloa 
ja järelevalvega liidus kehtivaid nõudeid.
Asjaomane pädev asutus ja kolmanda riigi 
pädev asutus peaksid kehtestama 
omavahelise koostöö korra. Kui filiaalile 
on antud tegevusluba, kohaldatakse tema 
suhtes järelevalvet liikmesriigis, kus filiaal 
on asutatud; tegevusloa saanud ja 
järelevalve all oleva filiaali kaudu peaks 
kolmanda riigi äriühing saama osutada 
teenuseid teistes liikmesriikides, kooskõlas 
teatamise korraga.

Or. en
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Selgitus

Piiriüleste teenuste tagamine finantsinstrumentide turge käsitleva direktiiviga tegevusloa 
saanud äriühingutele ei tohiks kaasneda litsentsimise nõuet. Lisaks vahendab paljudel 
juhtudel mõni ELi tegevusloaga äriühing asjaomaseid tehinguid, nt kui ELi klient volitab ELi 
äriühingut esinema tema esindajana tehingute sooritamisel kolmanda riigi turul kolmanda 
riigi äriühingu kaudu. Nimetatud juhtudel ei loeta kaudsete teenuste pakkumist ELi kliendile 
ELis sooritatuks.

Muudatusettepanek 321
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Teenuste osutamiseks jaeklientidele 
tuleb alati nõuda liidus filiaali asutamist.
Filiaali asutamisel kohaldatakse seoses 
tegevusloa ja järelevalvega liidus kehtivaid 
nõudeid. Asjaomane pädev asutus ja 
kolmanda riigi pädev asutus peaksid 
kehtestama omavahelise koostöö korra.
Filiaali käsutuses peaks olema piisavalt 
algkapitali. Kui filiaalile on antud 
tegevusluba, kohaldatakse tema suhtes 
järelevalvet liikmesriigis, kus filiaal on 
asutatud; tegevusloa saanud ja järelevalve 
all oleva filiaali kaudu peaks kolmanda 
riigi äriühing saama osutada teenuseid 
teistes liikmesriikides, kooskõlas teatamise 
korraga. Teenuste osutamine ilma 
filiaalideta peaks piirduma võrdsete 
vastaspooltega. See tuleks ESMA poolt 
registreerida ning selle suhtes kohaldatakse 
järelevalvet kolmandas riigis. ESMA ja 
kolmanda riigi pädevad asutused peaksid 
kehtestama omavahelise koostöö korra.

(73) Kui selle kolmanda riigi õiguslikud ja 
järelevalve kokkulepped, kus kolmanda 
riigi äriühing omab tegevusluba, ei ole 
samaväärsed ELi nõuetega, tuleb teenuste 
osutamiseks jaeklientidele alati nõuda 
liidus filiaali asutamist. Filiaali asutamisel 
kohaldatakse seoses tegevusloa ja 
järelevalvega liidus kehtivaid nõudeid.
Asjaomane pädev asutus ja kolmanda riigi 
pädev asutus peaksid kehtestama 
omavahelise koostöö korra. Filiaali 
käsutuses peaks olema piisavalt algkapitali.
Kui filiaalile on antud tegevusluba, 
kohaldatakse tema suhtes järelevalvet 
liikmesriigis, kus filiaal on asutatud; 
tegevusloa saanud ja järelevalve all oleva 
filiaali kaudu peaks kolmanda riigi 
äriühing saama osutada teenuseid teistes 
liikmesriikides, kooskõlas teatamise 
korraga. Teenuste osutamine ilma 
filiaalideta peaks piirduma võrdsete 
vastaspooltega ja kutseliste klientidega.
See tuleks ESMA poolt registreerida ning 
selle suhtes kohaldatakse järelevalvet 
kolmandas riigis. ESMA ja kolmanda riigi 
pädevad asutused peaksid kehtestama 
omavahelise koostöö korra.

Or. en
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Muudatusettepanek 322
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Teenuste osutamiseks jaeklientidele
tuleb alati nõuda liidus filiaali asutamist.
Filiaali asutamisel kohaldatakse seoses 
tegevusloa ja järelevalvega liidus kehtivaid 
nõudeid. Asjaomane pädev asutus ja 
kolmanda riigi pädev asutus peaksid 
kehtestama omavahelise koostöö korra.
Filiaali käsutuses peaks olema piisavalt 
algkapitali. Kui filiaalile on antud 
tegevusluba, kohaldatakse tema suhtes 
järelevalvet liikmesriigis, kus filiaal on 
asutatud; tegevusloa saanud ja järelevalve 
all oleva filiaali kaudu peaks kolmanda 
riigi äriühing saama osutada teenuseid 
teistes liikmesriikides, kooskõlas teatamise 
korraga. Teenuste osutamine ilma 
filiaalideta peaks piirduma võrdsete 
vastaspooltega. See tuleks ESMA poolt 
registreerida ning selle suhtes kohaldatakse 
järelevalvet kolmandas riigis. ESMA ja 
kolmanda riigi pädevad asutused peaksid 
kehtestama omavahelise koostöö korra.

(73) Teenuste osutamiseks jae- ja 
kutselistele klientidele tuleb alati nõuda 
liidus filiaali asutamist. Filiaali asutamisel 
kohaldatakse seoses tegevusloa ja 
järelevalvega liidus kehtivaid nõudeid.
Asjaomane pädev asutus ja kolmanda riigi 
pädev asutus peaksid kehtestama 
omavahelise koostöö korra. Filiaali 
käsutuses peaks olema piisavalt algkapitali.
Kui filiaalile on antud tegevusluba, 
kohaldatakse tema suhtes järelevalvet 
liikmesriigis, kus filiaal on asutatud; 
tegevusloa saanud ja järelevalve all oleva 
filiaali kaudu peaks kolmanda riigi 
äriühing saama osutada teenuseid teistes 
liikmesriikides, kooskõlas teatamise 
korraga. Teenuste osutamine ilma 
filiaalideta peaks piirduma võrdsete 
vastaspooltega. See tuleks ESMA poolt 
registreerida ning selle suhtes kohaldatakse 
järelevalvet kolmandas riigis. ESMA ja 
kolmanda riigi pädevad asutused peaksid 
kehtestama omavahelise koostöö korra.

Or. en

Selgitus

Kutselised kliendid tuleb teksti selgesõnaliselt kaasata ning neile peavad kehtima samad 
filiaali nõuded ja tegevuslubadealased sätted, mis jaeklientidele. Nimetatud kaasamise 
eesmärk on vältida tekstis seaduselünki ja tagada kutseliste investorite kohtlemise võrdsete 
vastaspooltena.

Muudatusettepanek 323
Kay Swinburne
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Teenuste osutamiseks jaeklientidele 
tuleb alati nõuda liidus filiaali asutamist.
Filiaali asutamisel kohaldatakse seoses 
tegevusloa ja järelevalvega liidus kehtivaid 
nõudeid. Asjaomane pädev asutus ja 
kolmanda riigi pädev asutus peaksid 
kehtestama omavahelise koostöö korra.
Filiaali käsutuses peaks olema piisavalt 
algkapitali. Kui filiaalile on antud 
tegevusluba, kohaldatakse tema suhtes 
järelevalvet liikmesriigis, kus filiaal on 
asutatud; tegevusloa saanud ja järelevalve 
all oleva filiaali kaudu peaks kolmanda 
riigi äriühing saama osutada teenuseid 
teistes liikmesriikides, kooskõlas teatamise 
korraga. Teenuste osutamine ilma 
filiaalideta peaks piirduma võrdsete 
vastaspooltega. See tuleks ESMA poolt 
registreerida ning selle suhtes kohaldatakse 
järelevalvet kolmandas riigis. ESMA ja 
kolmanda riigi pädevad asutused peaksid 
kehtestama omavahelise koostöö korra.

(73) Teenuste osutamiseks jaeklientidele 
tuleb alati nõuda liidus filiaali asutamist.
Filiaali asutamisel kohaldatakse seoses 
tegevusloa ja järelevalvega liidus kehtivaid 
nõudeid. Asjaomane pädev asutus ja 
kolmanda riigi pädev asutus peaksid 
kehtestama omavahelise koostöö korra.
Filiaali käsutuses peaks olema piisavalt 
algkapitali. Kui filiaalile on antud 
tegevusluba, kohaldatakse tema suhtes 
järelevalvet liikmesriigis, kus filiaal on 
asutatud; tegevusloa saanud ja järelevalve 
all oleva filiaali kaudu peaks kolmanda 
riigi äriühing saama osutada teenuseid 
teistes liikmesriikides, kooskõlas teatamise 
korraga. Teenuste osutamine ilma
filiaalideta peaks piirduma võrdsete 
vastaspooltega ja kutseliste investoritega.
See tuleks ESMA poolt registreerida ning 
selle suhtes kohaldatakse järelevalvet 
kolmandas riigis. ESMA ja kolmanda riigi 
pädevad asutused peaksid kehtestama 
omavahelise koostöö korra.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Pascal Canfin
Verts/ALE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Teenuste osutamiseks jaeklientidele 
tuleb alati nõuda liidus filiaali asutamist.
Filiaali asutamisel kohaldatakse seoses 
tegevusloa ja järelevalvega liidus kehtivaid 
nõudeid. Asjaomane pädev asutus ja 
kolmanda riigi pädev asutus peaksid 

(73) Teenuste osutamiseks jaeklientidele 
tuleb alati nõuda liidus tütarettevõtja
asutamist. Filiaali asutamisel kutselistele 
klientidele teenuste osutamiseks
kohaldatakse seoses tegevusloa ja 
järelevalvega liidus kehtivaid nõudeid.
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kehtestama omavahelise koostöö korra.
Filiaali käsutuses peaks olema piisavalt 
algkapitali. Kui filiaalile on antud 
tegevusluba, kohaldatakse tema suhtes 
järelevalvet liikmesriigis, kus filiaal on 
asutatud; tegevusloa saanud ja järelevalve 
all oleva filiaali kaudu peaks kolmanda 
riigi äriühing saama osutada teenuseid 
teistes liikmesriikides, kooskõlas teatamise 
korraga. Teenuste osutamine ilma 
filiaalideta peaks piirduma võrdsete 
vastaspooltega. See tuleks ESMA poolt 
registreerida ning selle suhtes kohaldatakse 
järelevalvet kolmandas riigis. ESMA ja 
kolmanda riigi pädevad asutused peaksid 
kehtestama omavahelise koostöö korra.

Asjaomane pädev asutus ja kolmanda riigi 
pädev asutus peaksid kehtestama 
omavahelise koostöö korra. Filiaali 
käsutuses peaks olema piisavalt algkapitali.
Kui filiaalile on antud tegevusluba, 
kohaldatakse tema suhtes järelevalvet 
liikmesriigis, kus filiaal on asutatud; 
tegevusloa saanud ja järelevalve all oleva 
filiaali kaudu peaks kolmanda riigi 
äriühing saama osutada teenuseid teistes 
liikmesriikides, kooskõlas teatamise 
korraga. Teenuste osutamine ilma 
filiaalideta peaks piirduma võrdsete 
vastaspooltega. See tuleks ESMA poolt 
registreerida ning selle suhtes kohaldatakse 
järelevalvet kolmandas riigis. ESMA ja 
kolmanda riigi pädevad asutused peaksid 
kehtestama omavahelise koostöö korra.

Or. en

Selgitus

Filiaal ei taga jaeklientidele piisavat kaitset.

Muudatusettepanek 325
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Käesoleva direktiivi sätted, millega 
reguleeritakse kolmandate riikide 
äriühingute teenuste osutamist liidus, ei 
tohiks mõjutada liidus asuvate isikute 
võimalust kasutada omal algatusel 
kolmanda riigi äriühingu 
investeerimisteenuseid. Kui kolmanda 
riigi äriühing osutab teenuseid liidus 
asutatud isiku omal algatusel, ei peeta 
selliseid teenuseid liidu territooriumil 
osutatud teenusteks. Kui kolmanda riigi 
äriühing otsib liidus kliente või 
potentsiaalseid kliente või reklaamib 

välja jäetud
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liidus investeerimisteenuseid või -tegevusi 
koos kõrvalteenustega, ei peeta seda 
kliendi omal algatusel osutatud teenuseks.

Or. en

Selgitus

Tõstetud direktiivist määrusesse.

Muudatusettepanek 326
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Käesoleva direktiivi sätted, millega 
reguleeritakse kolmandate riikide 
äriühingute teenuste osutamist liidus, ei 
tohiks mõjutada liidus asuvate isikute 
võimalust kasutada omal algatusel
kolmanda riigi äriühingu 
investeerimisteenuseid. Kui kolmanda riigi 
äriühing osutab teenuseid liidus asutatud 
isiku omal algatusel, ei peeta selliseid 
teenuseid liidu territooriumil osutatud 
teenusteks. Kui kolmanda riigi äriühing 
otsib liidus kliente või potentsiaalseid 
kliente või reklaamib liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevusi koos 
kõrvalteenustega, ei peeta seda kliendi 
omal algatusel osutatud teenuseks.

(74) Käesoleva direktiivi sätted, millega 
reguleeritakse kolmandate riikide 
äriühingute teenuste osutamist liidus, ei 
tohiks mõjutada liidus asuvate isikute 
võimalust kasutada kolmanda riigi 
äriühingu investeerimisteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 74
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Käesoleva direktiivi sätted, millega 
reguleeritakse kolmandate riikide 
äriühingute teenuste osutamist liidus, ei 
tohiks mõjutada liidus asuvate isikute 
võimalust kasutada omal algatusel 
kolmanda riigi äriühingu 
investeerimisteenuseid. Kui kolmanda riigi 
äriühing osutab teenuseid liidus asutatud 
isiku omal algatusel, ei peeta selliseid 
teenuseid liidu territooriumil osutatud 
teenusteks. Kui kolmanda riigi äriühing 
otsib liidus kliente või potentsiaalseid 
kliente või reklaamib liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevusi koos 
kõrvalteenustega, ei peeta seda kliendi 
omal algatusel osutatud teenuseks.

(74) Käesoleva direktiivi sätted, millega 
reguleeritakse kolmandate riikide 
äriühingute teenuste ja tegevuste osutamist 
liidus, ei tohiks mõjutada liidus asuvate 
isikute võimalust kasutada omal algatusel 
kolmanda riigi äriühingu 
investeerimisteenuseid ja tegevusi, 
investeerimisteenuseid ja tegevusi 
pakkuvate käesoleva direktiivi alusel 
tegevusloa saanud 
investeerimisühenduste või direktiivi 
2006/48/EÜ alusel tegevusloa saanud 
krediidiasutuste võimalust kasutada 
kolmanda riigi äriühingu 
investeerimisteenuseid või tegevusi, 
nimetatud investeerimisühingu või 
krediidiasutuse klientide võimalust 
kasutada investeerimisühingu või 
krediidiasutuse vahendusel kolmanda 
riigi äriühingu investeerimisteenuseid või 
tegevusi, ELis asuvate isikute võimalust 
kasutada kolmanda riigi äriühingu 
väljaspool ELi pakutavaid 
investeerimisteenuseid ja tegevusi. Kui 
kolmanda riigi äriühing osutab teenuseid ja 
tegevusi liidus asutatud isiku omal 
algatusel, ei peeta selliseid teenuseid ja 
tegevusi liidu territooriumil osutatud 
teenusteks. Kui kolmanda riigi äriühing 
otsib liidus kliente või potentsiaalseid 
kliente või reklaamib liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevusi koos 
kõrvalteenustega (muul viisil kui 
kolmanda riigi äriühingu ning selle 
teenuseid ja tegevusi kasutava isiku 
vahelise püsiva suhte säilitamise vormis), 
ei peeta seda kliendi omal algatusel 
osutatud teenuseks või tegevuseks. Kui 
kolmanda riigi äriühing pakub teenuseid 
või tegevusi investeerimisteenuseid ja -
tegevusi pakkuvale käesoleva direktiivi 
alusel tegevusloa saanud 
investeerimisühingule või direktiivi 
2006/48/EÜ alusel tegevusloa saanud 
krediidiasutusele või nende vahendusel, ei 
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peeta seda ELi territooriumil osutatud 
teenuseks või tegevuseks. Vahendav 
investeerimisühing vastutab kliendile 
osutatud teenustele käesoleva direktiiviga 
kehtestatud turvalisuse tagamise eest. Kui 
ELis asutatud isik lahkub kolmanda riigi 
äriühingu pakutava teenuse või tegevuse 
kasutamiseks EList või kui kolmanda riiki 
äriühingu iseloomulik sooritus leiab aset 
väljaspool ELi, ei peeta seda ELis 
pakutud teenuseks või tegevuseks.

Or. en

Selgitus

Kui kolmandate riikide äriühingutel keelataks näiteks olemasolevatele klientidele teabe ja 
uuringute tagamine, piiraks see liialt ELi investorite ja vastaspoolte juurdepääsu kolmandate 
riikide äriühingute poolt pakutavatele teenustele. Kolmanda riigi äriühing võib pakkuda 
isikule ELis teavet või turustusvahendeid isiku vastava soovi korral.

Muudatusettepanek 328
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Käesoleva direktiivi sätted, millega 
reguleeritakse kolmandate riikide 
äriühingute teenuste osutamist liidus, ei 
tohiks mõjutada liidus asuvate isikute 
võimalust kasutada omal algatusel 
kolmanda riigi äriühingu 
investeerimisteenuseid. Kui kolmanda riigi 
äriühing osutab teenuseid liidus asutatud 
isiku omal algatusel, ei peeta selliseid 
teenuseid liidu territooriumil osutatud 
teenusteks. Kui kolmanda riigi äriühing 
otsib liidus kliente või potentsiaalseid 
kliente või reklaamib liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevusi koos 
kõrvalteenustega, ei peeta seda kliendi 
omal algatusel osutatud teenuseks.

(74) Käesoleva direktiivi sätted, millega 
reguleeritakse kolmandate riikide 
äriühingute teenuste osutamist liidus, ei 
tohiks mõjutada liidus asuvate isikute 
võimalust kasutada omal algatusel 
kolmanda riigi äriühingu 
investeerimisteenuseid. Kui kolmanda riigi 
äriühing osutab teenuseid liidus asutatud 
isiku omal algatusel, ei peeta selliseid 
teenuseid liidu territooriumil osutatud 
teenusteks. Kui kolmanda riigi äriühing 
otsib liidus kliente või potentsiaalseid 
kliente või reklaamib liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevusi koos 
kõrvalteenustega muul viisil kui kolmanda 
riigi äriühingu ning selle teenuseid ja 
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tegevusi kasutava isiku vahelise püsiva 
suhte säilitamise vormis, ei peeta seda 
kliendi omal algatusel osutatud teenuseks.

Or. en

Selgitus

Mitmeid investeerimisteenuseid ja -tegevusi pakutakse äriühingu ja kliendi olemasoleva suhte 
säilitamiseks. Kui kolmandate riikide äriühingutel keelataks näiteks olemasolevatele 
klientidele teabe ja uuringute tagamine, piiraks see liialt ELi investorite ja vastaspoolte 
juurdepääsu kolmandate riikide äriühingute poolt pakutavatele teenustele.

Muudatusettepanek 329
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Käesoleva direktiivi sätted, millega 
reguleeritakse kolmandate riikide 
äriühingute teenuste osutamist liidus, ei 
tohiks mõjutada liidus asuvate isikute
võimalust kasutada omal algatusel 
kolmanda riigi äriühingu 
investeerimisteenuseid. Kui kolmanda riigi 
äriühing osutab teenuseid liidus asutatud 
isiku omal algatusel, ei peeta selliseid 
teenuseid liidu territooriumil osutatud 
teenusteks. Kui kolmanda riigi äriühing 
otsib liidus kliente või potentsiaalseid 
kliente või reklaamib liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevusi koos 
kõrvalteenustega, ei peeta seda kliendi 
omal algatusel osutatud teenuseks.

(74) Käesoleva direktiivi sätted, millega 
reguleeritakse ekvivalentsuskriteeriumile 
mittevastavate kolmandate riikide 
äriühingute teenuste osutamist liidus, ei 
tohiks mõjutada liidus asuvate jaeklientide 
võimalust kasutada omal algatusel 
kolmanda riigi äriühingu 
investeerimisteenuseid. Kui kolmanda riigi 
äriühing osutab teenuseid liidus asutatud 
jaekliendi omal algatusel, ei peeta selliseid 
teenuseid liidu territooriumil osutatud 
teenusteks. Kui kolmanda riigi äriühing 
otsib liidus kliente või potentsiaalseid 
kliente või reklaamib liidus 
investeerimisteenuseid või -tegevusi koos 
kõrvalteenustega, ei peeta seda kliendi 
omal algatusel osutatud teenuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Kay Swinburne
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 74 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Kolmandate riikide kordadele tõhusa 
samaväärsuse kehtestamisel peaks 
piirduma rahvusvahelistel foorumitel (nt 
G20) kokku lepitud sätetega. Kui 
tuletisinstrumentidega kauplemise reeglid 
peavad olema võimaluse korral omavahel 
kooskõlas ja vastama määrusele (EL) nr 
… [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus], siis käesoleva direktiivi mitu osa 
jäävad G20 kohustustest kõrvale ega 
keskendu finantssüsteemi stabiilsusele 
ning seega ei ole asjakohane 
kolmandatele riikidele otse vastu 
võtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 74 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74 b) Viies läbi kolmanda riigi 
samaväärsuse hindamisi, peaks komisjon 
tagama, et järgib lähenemisviisi, mis 
väärtustab eelkõige ELi suurimaid 
kauplemispartnereid, jättes riigid, kus on 
vaid üksikud ELi turule pääseda üritavad 
äriühingud, hinnata pärast olulisemate 
turgude hindamist.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas raportööri muudatusettepanekuga, mis käsitleb kolmandatele riikidele 
samaväärsuse hindamise ooteajal üleminekusätete kehtestamist.
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Muudatusettepanek 332
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 74 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74 c) Kolmanda riigi äriühingul ei ole 
vaja ELilt tegevusluba või registreeringut, 
kui ta osutab teenuseid ELi kliendi omal 
algatusel, kui ta osutab teenuseid vaid 
finantsinstrumentide turge käsitleva 
direktiiviga tegevusloa saanud 
äriühingutele või kui teenust pakutakse 
vaid väljaspool ELi.

Or. en

Selgitus

Nimetatud sätted on vajalikud, et tagada ELi äriühingutele juurdepääsu kolmandate riikide 
turgudele, kuna teatud riigid ei küündi kunagi ELiga samaväärsele tasemele ning nõuavad 
teatud tegevuste elluviimiseks kohalike üksuste kasutamist.

Muudatusettepanek 333
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Tegevusluba reguleeritud turu 
korraldamiseks peaks laienema kõigile 
tegevustele, mis on otseselt seotud 
korralduste väljapaneku, töötlemise, 
täitmise, kinnitamise ja raporteerimisega 
alates kõnealuste korralduste 
vastuvõtmisest reguleeritud turule kuni 
nende edastamiseni lõpuleviimiseks, ning 
finantsinstrumentide kauplemisele 
lubamisega seotud tegevustele. See peaks 
hõlmama ka tehinguid, mis sõlmitakse 

(75) Tegevusluba reguleeritud turu 
korraldamiseks peaks laienema kõigile 
tegevustele, mis on otseselt seotud 
korralduste väljapaneku, töötlemise, 
täitmise, kinnitamise ja raporteerimisega 
alates kõnealuste korralduste 
vastuvõtmisest reguleeritud turule kuni 
nende edastamiseni lõpuleviimiseks, ning 
finantsinstrumentide kauplemisele 
lubamisega seotud tegevustele. See peaks 
hõlmama ka tehinguid, mis sõlmitakse 
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reguleeritud turu määratud turutegijate 
vahendusel, mis sooritatakse selle 
süsteemide alusel ja kooskõlas kõnealuseid 
süsteeme reguleerivate eeskirjadega. Mitte 
kõiki reguleeritud turu, mitmepoolse 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi liikmete või osaliste 
sõlmitud tehinguid ei tuleks lugeda 
reguleeritud turu, mitmepoolse 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi raames sõlmituks.
Liikmete või osaliste sõlmitud 
kahepoolseid tehinguid, mis ei ole 
kooskõlas kõigi käesoleva direktiivi alusel 
reguleeritud turu, mitmepoolse 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi jaoks kehtestatud 
kohustustega, tuleks kliendi korralduste 
süsteemse täitja määratluse alusel lugeda 
väljaspool reguleeritud turgu,
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi
sõlmitud tehinguteks. Sellisel juhul peaks 
kehtima investeerimisühingute kohustus 
avaldada ühingu siduvaid hinnapakkumisi, 
kui on täidetud käesoleva direktiiviga 
kehtestatud tingimused.

reguleeritud turu määratud turutegijate 
vahendusel, mis sooritatakse selle 
süsteemide alusel ja kooskõlas kõnealuseid 
süsteeme reguleerivate eeskirjadega. Mitte 
kõiki reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi liikmete või osaliste 
sõlmitud tehinguid ei tuleks lugeda 
reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi raames sõlmituks.
Liikmete või osaliste sõlmitud 
kahepoolseid tehinguid, mis ei ole 
kooskõlas kõigi käesoleva direktiivi alusel 
reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi jaoks kehtestatud 
kohustustega, tuleks kliendi korralduste 
süsteemse täitja määratluse alusel lugeda 
väljaspool reguleeritud turgu või
mitmepoolset kauplemissüsteemi sõlmitud 
tehinguteks. Sellisel juhul peaks kehtima 
investeerimisühingute kohustus avaldada 
ühingu siduvaid hinnapakkumisi, kui on 
täidetud käesoleva direktiiviga kehtestatud
tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 334
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(78) Konsolideeritud börsiteabe 
kommertslahenduse kasutuselevõtt peaks 
aitama kaasa terviklikuma Euroopa turu 
väljakujunemisele ja võimaldama 
turuosalistele lihtsamat juurdepääsu 
kauplemise läbipaistvust käsitlevale 
koondteabele. Kavandatav lahendus 

(78) Konsolideeritud börsiteabe 
kommertslahenduse kasutuselevõtt peaks 
aitama kaasa terviklikuma Euroopa turu 
väljakujunemisele ja võimaldama 
turuosalistele lihtsamat juurdepääsu 
turuandmetele. Kavandatav lahendus 
põhineb tegevusloa andmisel tunnustatud 
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põhineb tegevusloa andmisel 
teenusepakkujatele, kes lähtuvad oma 
töös eelnevalt kindlaks määratud ja 
kontrollitud parameetritest ning kes 
omavahel konkureerivad, et saavutada
tehniliselt kõrgetasemelisi ja uuenduslikke 
lahendusi, mis teenindavad turgu parimal 
võimalikul viisil.

kauplemisteabearuandluse 
avalikustajatele, tagamaks, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid, 
organiseeritud kauplemissüsteemid ja 
börsiväliselt kauplevad äriühingud 
avalikustavad sidusad ja asjakohased 
turuandmed kasutajatele ja 
kaubanduslike andmete pakkujatele, kes 
omavahel seejärel kaubanduslikel alustel
konkureerivad, et pakkuda tehniliselt 
kõrgetasemelisi ja uuenduslikke lahendusi, 
mis teenindavad turgu parimal võimalikul 
viisil.

Or. en

Selgitus

Kavandatav turuandmete kaubanduslik lahendus pakuks asjakohaseid ja taskukohaseid 
konsolideeritud andmeid vaid juhul, kui ESMA annab välja Euroopa andmete ühised 
standardid ja kui andmete kvaliteet ning -sidusus kiidetakse seejärel turuandmeid avalikuks 
tegevate tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajate poolt heaks. 

Muudatusettepanek 335
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(78) Konsolideeritud börsiteabe 
kommertslahenduse kasutuselevõtt peaks 
aitama kaasa terviklikuma Euroopa turu 
väljakujunemisele ja võimaldama 
turuosalistele lihtsamat juurdepääsu 
kauplemise läbipaistvust käsitlevale 
koondteabele. Kavandatav lahendus
põhineb tegevusloa andmisel 
teenusepakkujatele, kes lähtuvad oma 
töös eelnevalt kindlaks määratud ja 
kontrollitud parameetritest ning kes 
omavahel konkureerivad, et saavutada 
tehniliselt kõrgetasemelisi ja 
uuenduslikke lahendusi, mis teenindavad 
turgu parimal võimalikul viisil.

(78) Konsolideeritud börsiteabe 
kasutuselevõtt peaks aitama kaasa 
terviklikuma Euroopa turu 
väljakujunemisele ja võimaldama 
turuosalistele lihtsamat juurdepääsu 
kauplemise läbipaistvust käsitlevale 
koondteabele parima hinnaga võrreldes 
tootmiskuludega. Kavandatavat lahendust 
rakendaks ellu eraldiseisev üksus. Ometi 
oleks kõnealune üksus kommertsettevõtja, 
kes määratakse pärast komisjonile 
esitatud pakkumise heakskiitmist iga 
kolme aasta tagant avaliku pakkumise 
järel.
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Or. en

Muudatusettepanek 336
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(78) Konsolideeritud börsiteabe 
kommertslahenduse kasutuselevõtt peaks 
aitama kaasa terviklikuma Euroopa turu 
väljakujunemisele ja võimaldama 
turuosalistele lihtsamat juurdepääsu 
kauplemise läbipaistvust käsitlevale 
koondteabele. Kavandatav lahendus 
põhineb tegevusloa andmisel 
teenusepakkujatele, kes lähtuvad oma töös 
eelnevalt kindlaks määratud ja kontrollitud 
parameetritest ning kes omavahel 
konkureerivad, et saavutada tehniliselt 
kõrgetasemelisi ja uuenduslikke lahendusi, 
mis teenindavad turgu parimal võimalikul 
viisil.

(78) Konsolideeritud börsiteabe ulatusliku 
lahenduse kasutuselevõtt peaks aitama 
kaasa terviklikuma Euroopa turu 
väljakujunemisele ja võimaldama 
turuosalistele lihtsamat juurdepääsu 
kauplemise läbipaistvust käsitlevale 
koondteabele. Kavandatav lahendus 
põhineb tegevusloa andmisel 
teenusepakkujatele, kes lähtuvad oma töös 
eelnevalt kindlaks määratud ja kontrollitud 
parameetritest ning kes omavahel 
konkureerivad, et saavutada tehniliselt 
kõrgetasemelisi ja uuenduslikke lahendusi, 
mis teenindavad turgu parimal võimalikul 
viisil. Nõudes kõigi konsolideeritud 
börsiteabe esitajatelt kogu tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustajate 
andmete konsolideerimist, on kindel, et 
sellega kaasneb konkurents 
klienditeenuste valdkonnas, mitte 
andmete ulatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 337
Pascal Canfin
Verts/ALE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(78) Konsolideeritud börsiteabe (78) Konsolideeritud börsiteabe 
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kommertslahenduse kasutuselevõtt peaks 
aitama kaasa terviklikuma Euroopa turu 
väljakujunemisele ja võimaldama 
turuosalistele lihtsamat juurdepääsu 
kauplemise läbipaistvust käsitlevale 
koondteabele. Kavandatav lahendus 
põhineb tegevusloa andmisel 
teenusepakkujatele, kes lähtuvad oma töös 
eelnevalt kindlaks määratud ja kontrollitud 
parameetritest ning kes omavahel 
konkureerivad, et saavutada tehniliselt 
kõrgetasemelisi ja uuenduslikke lahendusi, 
mis teenindavad turgu parimal võimalikul 
viisil.

kommertslahenduse kasutuselevõtt peaks 
aitama kaasa terviklikuma Euroopa turu 
väljakujunemisele ja võimaldama 
turuosalistele lihtsamat juurdepääsu 
kauplemise läbipaistvust käsitlevale 
koondteabele. Kavandatav lahendus 
põhineb tegevusloa andmisel 
teenusepakkujatele, kes lähtuvad oma töös 
eelnevalt kindlaks määratud ja kontrollitud 
parameetritest ning kes omavahel 
konkureerivad, et saavutada tehniliselt 
kõrgetasemelisi ja uuenduslikke lahendusi, 
mis teenindavad turgu parimal võimalikul 
viisil. Kui kommertslahendused ei paku 
tulemuslikku konsolideeritud börsiteavet, 
peaks komisjon esile tooma avaliku 
lahenduse, võimaldamaks konsolideeritud 
börsiteabega tagada tulemuslik 
müügijärgne läbipaistvus.

Or. en

Muudatusettepanek 338
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 78 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(78 a) Arvestades eelkõige börsil 
kaubeldavate fondidega seostuvate 
süstemaatiliste riskidega ning nende 
kasutusega jaeklientide poolt, on 
äärmiselt oluline, et nimetatud toodete 
investoritele tagataks suurem läbipaistvus.
Konsolideeritud börsiteabe sätted peaksid 
samuti kehtima aktsiasarnastele 
instrumentidele, eriti börsil 
kaubeldavatele fondidele.

Or. en

Selgitus

Kuna konsolideeritud börsiteabe sätted paistavad kehtivat nii aktsiatele kui ka 
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aktsiasarnastele instrumentidele, tuleb seda selgesõnaliselt täpsustada, eriti arvestades börsil 
kaubeldavate fondide kasutamise märkimisväärset tõusu jaeklientide seas viimastel aastatel.

Muudatusettepanek 339
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83) G20 juhid jõudsid Pittsburghis 25. 
septembril 2009 kokkuleppele finants- ja 
kaubaturgude reguleerimise, toimimise ja 
läbipaistvuse parandamises, et piirata 
kaupade hinna ülemäärast volatiilsust.
Komisjoni 28. oktoobri 2009. aasta 
teatises, mis käsitleb toiduainete tarneahela 
paremat toimimist Euroopas, ning 2. 
veebruari 2011. aasta teatises kaubaturgude 
ja toorainega seotud probleemide 
lahendamise kohta on kirjeldatud 
meetmeid, mida tuleb võtta direktiivi 
2004/39/EÜ läbivaatamise käigus.

(83) G20 juhid jõudsid Pittsburghis 25. 
septembril 2009 kokkuleppele finants- ja 
kaubaturgude reguleerimise, toimimise ja 
läbipaistvuse parandamises, et piirata 
kaupade hinna ülemäärast volatiilsust.
Komisjoni 28. oktoobri 2009. aasta 
teatises, mis käsitleb toiduainete tarneahela 
paremat toimimist Euroopas, ning 2. 
veebruari 2011. aasta teatises kaubaturgude 
ja toorainega seotud probleemide 
lahendamise kohta on kirjeldatud 
meetmeid, mida tuleb võtta direktiivi 
2004/39/EÜ läbivaatamise käigus. IOSCO 
2011. aasta septembri aruanne 
tuletisinstrumentidega kauplemise 
korraldamise ja järelevalve põhimõtete 
kohta, mille eesmärk on tagada, et 
füüsilised kauba tuletisinstrumentide 
turud järgiksid neile omaseid hindade 
avalikustamise ja riskide eest kaitsmise 
põhimõtteid, tegutsedes vabana turuga 
manipuleerivatest ja seda kuritarvitavatest 
kauplemisskeemidest, lisaks rõhutab 
IOSCO läbipaistvuse olulisust.

Or. en

Selgitus

Kuna kaubaturud on teatud tasemel globaalselt seotud, on asjakohane arvesse võtta IOSCO 
avaldatud soovitusi ning tehtud tööd. Nimetatud raport sisaldab soovitusi, aitmaks tagada, et 
füüsilised kauba tuletisinstrumentide turud järgiksid neile omaseid hindade avalikustamise ja 
riskide eest kaitsmise põhimõtteid, tegutsedes vabana turuga manipuleerivast ja seda 
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kuritarvitavast kauplemisest. Nimetatud põhimõtted aitavad asutustel koostada asjaomaseid 
määrusi ja järelevalve meetodeid.

Muudatusettepanek 340
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 83 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83 a) 2011. aasta aprillis teatas IOSCO 
kaupade futuuriturgude rakkerühm 
ametlikult finantsstabiilsuse nõukogule:
„Õigus sekkuda peaks sisaldama 
formaalseid positsiooni valitsemise õigusi, 
sealhulgas õigust määrata vajaduse 
korral eelnevalt positsiooni piirangud, 
võtta meetmeid positsioonide vastu, mis 
võivad potentsiaalselt kahjustada 
korrapärast turu toimimist lepingu mis 
tahes etapis, õigust määrata 
hinnaliikumise piirangud konkreetse 
perioodi jooksul (nt päevased liikumised), 
peatada kauplemine või seda aeglustada; 
kõik nimetatud meetmed peaksid olema 
hästi läbi mõeldud ning kohaldatama iga 
konkreetse kaupade futuurituru taustal.”

Or. en

Selgitus

Nii IOSCO kui ka G20 on teinud märkimisväärse töö kauba tuletisinstrumentide turu alal, 
seda tööd tuleb tunnustada ja see kaasata finantsinstrumentide turge käsitlevasse direktiivi 
ekspertide sellealaste soovitustena ning see peaks olema võimaluse korral globaalselt 
koordineeritud.

Muudatusettepanek 341
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 83 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83 b) Käesolevat lähenemisviisi toetasid 
varem G20 põllumajandusministrid oma 
23. juunil 2011 Pariisis tehtud avalduses 
„Me toetame G20 rahandusministreid ja 
keskpankade juhte, kes rõhutasid oma 
Washingtoni kohtumisel 14.–15. aprillil 
2011 kauba tuletisinstrumentide turul 
osalejate vajadust asjakohase määruse ja 
järelevalve järele, kutsudes üles tõstma nii 
sularaha kui ka tuletisinstrumentide turu 
läbipaistvust, nagu seda on eelnevalt 
soovitanud IOSCO, ja oodates 
põnevusega IOSCO soovituste lõpetamist 
2011. aasta septembris kehtestatava 
määruse ja järelevalvega eriti turu 
kuritarvitamisele ja manipulatsioonidele 
suunatuna, näiteks muude sekkumiste 
hulgas formaliseeritud positsiooni 
valitsemise õiguse kaudu, sealhulgas 
õiguse kaudu määrata vajaduse korral 
eelnevalt positsioonide piirangud.”

Or. en

Selgitus

Nii IOSCO kui ka G20 on teinud märkimisväärse töö kaupade tuletisinstrumentide turu alal, 
seda tööd tuleb tunnustada ja see kaasata finantsinstrumentide turge käsitlevasse direktiivi 
ekspertide sellealaste soovitustena ning see peaks olema võimaluse korral globaalselt 
koordineeritud.

Muudatusettepanek 342
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 83 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83 c) 2011. aasta septembris esitas 
IOSCO tuletisinstrumentidega kauplemise 
korraldamise ja järelevalve põhimõtted:
lepingute koostamise põhimõtted, 
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tuletisinstrumentidega turgude järelevalve 
põhimõtted; korrapäratutele 
tuletisinstrumentidega turgudele 
suunatud põhimõtted, sealhulgas 
positsiooni valitsemise õigus; täitmise 
tagamise teabe jagamise põhimõtted; 
tuletisinstrumentidega turgudel hindade 
avalikustamise põhimõtted. 

Or. en

Selgitus

Nii IOSCO kui ka G20 on teinud märkimisväärse töö kaupade tuletisinstrumentide turu alal, 
seda tööd tuleb tunnustada ja see kaasata finantsinstrumentide turge käsitlevasse direktiivi 
ekspertide sellealaste soovitustena ning see peaks olema võimaluse korral globaalselt 
koordineeritud.

Muudatusettepanek 343
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 83 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83 d) IOSCO põhimõtteid toetas seejärel 
G20 oma Cannes’i tippkohtumisel 4. 
novembril 2011, väites, et „osana 
finantsmääruste kavast toetame IOSCO 
soovitusi parandada kauba 
tuletisinstrumentidega turu määrusi ja 
järelevalvet. Nõustume, et turu 
korraldajatele tuleks tagada õigused 
tõhusaks sekkumiseks, et ennetades turu 
kuritarvitamisi. Eelkõige peaks turu 
korraldajatel olema formaliseeritud 
positsiooni valitsemise õigus, lisaks 
muudele sekkumisõigustele, sealhulgas 
õigusele määrata vajaduse korra eelnevalt 
positsiooni piiranguid.”

Or. en
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Selgitus

Nii IOSCO kui ka G20 on teinud märkimisväärse töö kaupade tuletisinstrumentide turu alal, 
seda tööd tuleb tunnustada ja see kaasata finantsinstrumentide turge käsitlevasse direktiivi 
ekspertide sellealaste soovitustena ning see peaks olema võimaluse korral globaalselt 
koordineeritud.

Muudatusettepanek 344
Pascal Canfin
Verts/ALE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84) Pädevate asutuste volitusi tuleb 
täiendada selgete volitustega nõuda mis 
tahes isikult teavet kaupadega seotud 
tuletislepingute positsioonide suuruse ja 
eesmärgi kohta ning nõuda sellelt isikult 
tuletislepingute positsiooni vähendamist.

(84) Pädevate asutuste volitusi tuleb 
täiendada selgete volitustega saada 
regulaarselt mis tahes isikult teavet 
kaupadega seotud tuletislepingute 
positsioonide suuruse ja eesmärgi kohta 
ning nõuda sellelt isikult tuletislepingute 
positsiooni vähendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85) Pädevatele asutustele tuleb anda 
selged volitused piirata mis tahes isiku või 
isikute ringi suutlikkust sõlmida kaubaga 
seotud tuletislepinguid. Piirangute 
kehtestamine peaks olema võimalik nii 
üksikute tehingute kui ka pikema aja 
jooksul kujunenud positsioonide suhtes.
Eelkõige viimati mainitud juhul peaks 
pädev asutus tagama, et positsioonide 
suhtes kehtestatud piirangud oleksid 

(85) Pädevatele asutustele tuleb anda 
selged volitused valitseda mis tahes isiku 
või isikute ringi positsioone kaubaga 
seotud tuletislepingutes. Pädev asutus 
peaks tagama, et volitused positsioonide 
valitsemise rakendamiseks oleksid 
mittediskrimineerivad, selgelt määratletud, 
võtaksid nõuetekohaselt arvesse kõnealuse 
turu eripära ning oleksid turu terviklikkuse 
ja stabiilse toimimise tagamiseks 
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mittediskrimineerivad, selgelt määratletud, 
võtaksid nõuetekohaselt arvesse kõnealuse 
turu eripära ning oleksid turu terviklikkuse 
ja stabiilse toimimise tagamiseks 
möödapääsmatult vajalikud.

möödapääsmatult vajalikud. Positsioonide 
piiranguid peaks kasutama vaid vajaduse 
korral ja ainult tarnekuudel, kuna need 
võivad kaasa tuua materiaalselt kahjuliku 
mõju likviidsusele.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85) Pädevatele asutustele tuleb anda 
selged volitused piirata mis tahes isiku või 
isikute ringi suutlikkust sõlmida kaubaga 
seotud tuletislepinguid. Piirangute 
kehtestamine peaks olema võimalik nii 
üksikute tehingute kui ka pikema aja 
jooksul kujunenud positsioonide suhtes.
Eelkõige viimati mainitud juhul peaks 
pädev asutus tagama, et positsioonide 
suhtes kehtestatud piirangud oleksid 
mittediskrimineerivad, selgelt määratletud, 
võtaksid nõuetekohaselt arvesse kõnealuse 
turu eripära ning oleksid turu terviklikkuse 
ja stabiilse toimimise tagamiseks 
möödapääsmatult vajalikud.

(85) Pädevatele asutustele tuleb anda 
selged volitused piirata mis tahes isiku või 
isikute ringi suutlikkust sõlmida kaubaga 
seotud tuletislepinguid. Piirangute 
kehtestamine peaks olema võimalik nii 
üksikute tehingute kui ka pikema aja 
jooksul kujunenud positsioonide suhtes.
Eelkõige viimati mainitud juhul peaks 
pädev asutus tagama, et positsioonide 
suhtes kehtestatud piirangud oleksid 
mittediskrimineerivad, selgelt määratletud, 
võtaksid nõuetekohaselt arvesse kõnealuse 
turu eripära ning oleksid turu terviklikkuse 
ja stabiilse toimimise tagamiseks 
möödapääsmatult vajalikud põhjendatud 
ESMA koostatud regulatiivsetes 
tehnilistes standardites defineeritud 
situatsiooni kaudu.

Or. en

Selgitus

ESMA-le tuleb anda volitused vähendada kaubaturu volatiilsust ja ennetada turu 
ebakorrapärasusi.
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Muudatusettepanek 347
Pascal Canfin
Verts/ALE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85) Pädevatele asutustele tuleb anda 
selged volitused piirata mis tahes isiku või 
isikute ringi suutlikkust sõlmida kaubaga 
seotud tuletislepinguid. Piirangute
kehtestamine peaks olema võimalik nii 
üksikute tehingute kui ka pikema aja 
jooksul kujunenud positsioonide suhtes.
Eelkõige viimati mainitud juhul peaks 
pädev asutus tagama, et positsioonide 
suhtes kehtestatud piirangud oleksid 
mittediskrimineerivad, selgelt määratletud, 
võtaksid nõuetekohaselt arvesse kõnealuse 
turu eripära ning oleksid turu terviklikkuse 
ja stabiilse toimimise tagamiseks 
möödapääsmatult vajalikud.

(85) Pädevatele asutustele tuleb anda 
selged volitused piirata mis tahes isiku või 
isikute ringi suutlikkust sõlmida kaubaga 
seotud tuletislepinguid. Piirangute 
kehtestamine peaks olema võimalik nii 
üksikute tehingute kui ka pikema aja 
jooksul kujunenud positsioonide suhtes.
Eelkõige viimati mainitud juhul peaks 
pädev asutus tagama, et positsioonide 
suhtes kehtestatud piirangud oleksid 
mittediskrimineerivad, selgelt määratletud, 
võtaksid nõuetekohaselt arvesse kõnealuse 
turu eripära ning oleksid turu terviklikkuse 
ja stabiilse toimimise tagamiseks ning 
liigsete spekulatsioonide kõrvaldamiseks
möödapääsmatult vajalikud.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(86) Kõik kauba tuletisinstrumentidega 
kauplevad kauplemiskohad peaksid
kehtestama vajalikud piirangud või 
sobivad alternatiivsed meetmed likviidsuse 
toetamiseks, turu kuritarvitamise 
vältimiseks ning stabiilsete hinnakujundus-
ja arveldustingimuste tagamiseks. ESMA 
peaks koostama kõigi selliste kehtivate 

(86) Lisaks pädevatele asutustele antud 
volitustele positsioonide piiranguid 
määrata, peaksid kõik kauba 
tuletisinstrumentidega kauplevad 
kauplemiskohad kehtestama vajalikud 
positsioonide valitsemise meetmed 
likviidsuse toetamiseks, turu 
kuritarvitamise vältimiseks ning stabiilsete 
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meetmete kokkuvõtete loetelu ning seda 
ajakohastama. Kõnealuseid piiranguid või
meetmeid tuleks kohaldada järjekindlalt 
ning arvestades vastava turu eriomadusi.
Tuleks määratleda selgelt selliste 
piirangute ja meetmete kohaldamisala ning 
mis tahes erandid ning samuti piirangute 
või muude kohustustega seotud asjaomased 
kvantitatiivsed piirväärtused. Komisjonile 
tuleks anda volitused delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmiseks, sealhulgas 
eesmärgiga hoida ära samaväärsete 
lepingute suhtes eri kauplemiskohtades 
kohaldatavate piirangute või meetmete 
lahknevust.

hinnakujundus- ja arveldustingimuste 
tagamiseks. Sellised meetmed võivad 
sisaldada näiteks positsioonide 
kontsentreerumise ülesehituse tuvastamist 
eelkõige tehingute sõlmimise eel, 
positsioonide piiranguid, hinnaliikumiste 
piiranguid, korralduste likviidsust või 
avatud positsioonide ülekandmist, 
kauplemise peatamist, tarnetingimuste 
muutmist, tehingute tühistamist ja 
tarnekavatsuste nõudmist. Ometi tuleb 
tunnistada, et üks kauplemiskoht ei suuda 
vaadelda liikmete või osalejate 
koondpositsioone üldise turu suhtes.
ESMA peaks määratlema kooskõlastatud 
positsioonide valitsemise korra 
võtmeomadused regulatiivsete tehniliste 
standardite kaudu ja koostama kõigi 
selliste kehtivate meetmete kokkuvõtete 
loetelu ning seda ajakohastama.
Kõnealuseid meetmeid tuleks kohaldada
järjekindlalt ning arvestades vastava turu 
eriomadusi. Tuleks määratleda selgelt 
selliste piirangute ja meetmete 
kohaldamisala ning mis tahes erandid ning 
samuti piirangute või muude kohustustega 
seotud asjaomased kvantitatiivsed 
piirväärtused. Komisjonile tuleks anda 
volitused delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks, sealhulgas eesmärgiga 
hoida ära samaväärsete lepingute suhtes eri 
kauplemiskohtades kohaldatavate 
meetmete lahknevust.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et finantsinstrumentide turge käsitlev direktiiv teeb ettepaneku pädevate 
asutuste volitamiseks määrama positsioonide piiranguid ning kauplemiskohtade volitamiseks 
võtma mõningaid meetmeid. Nimetatud meetmed peaksid olema üksteist täiendavad, mitte 
kordavad. On erinevaid viise, kuidas kauplemiskohad saavad võtta meetmeid korrapäraste 
turgude tagamiseks. Seda tuleb tunnustada ja positsioonide piirangud peaksid olema näiteks 
meetmetest, mida võtavad kauplemiskohad, kuid mis ei tohiks olla kohustuslikud.
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Muudatusettepanek 349
Pascal Canfin
Verts/ALE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(86) Kõik kauba tuletisinstrumentidega 
kauplevad kauplemiskohad peaksid 
kehtestama vajalikud piirangud või sobivad 
alternatiivsed meetmed likviidsuse 
toetamiseks, turu kuritarvitamise 
vältimiseks ning stabiilsete 
hinnakujundus- ja arveldustingimuste 
tagamiseks. ESMA peaks koostama kõigi 
selliste kehtivate meetmete kokkuvõtete 
loetelu ning seda ajakohastama.
Kõnealuseid piiranguid või meetmeid 
tuleks kohaldada järjekindlalt ning 
arvestades vastava turu eriomadusi. Tuleks 
määratleda selgelt selliste piirangute ja 
meetmete kohaldamisala ning mis tahes 
erandid ning samuti piirangute või muude 
kohustustega seotud asjaomased 
kvantitatiivsed piirväärtused. Komisjonile 
tuleks anda volitused delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmiseks, sealhulgas 
eesmärgiga hoida ära samaväärsete 
lepingute suhtes eri kauplemiskohtades 
kohaldatavate piirangute või meetmete 
lahknevust.

(86) Kõik kauba tuletisinstrumentidega 
kauplevad kauplemiskohad peaksid 
kehtestama vajalikud piirangud ja sobivad
lisameetmed likviidsuse toetamiseks, turu 
kuritarvitamise vältimiseks ning stabiilsete 
hindade avalikustamise ja 
arveldustingimuste tagamiseks ning 
liigsete spekulatsioonide kõrvaldamiseks.
ESMA peaks koostama kõigi selliste 
kehtivate meetmete kokkuvõtete loetelu 
ning seda ajakohastama. Kõnealuseid 
piiranguid ja meetmeid tuleks kohaldada 
järjekindlalt ning arvestades vastava turu 
eriomadusi. Tuleks määratleda selgelt 
selliste piirangute ja meetmete 
kohaldamisala ning mis tahes erandid ning 
samuti piirangute või muude kohustustega 
seotud asjaomased kvantitatiivsed ja 
kvalitatiivsed piirväärtused. Komisjonile 
tuleks anda volitused regulatiivsete 
tehniliste standardite vastuvõtmiseks, 
sealhulgas eesmärgiga hoida ära 
samaväärsete lepingute suhtes eri 
kauplemiskohtades kohaldatavate 
piirangute ja meetmete lahknevust.

Or. en

Muudatusettepanek 350
Pascal Canfin
Verts/ALE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 87
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Kauplemiskohad, kus kaubeldakse 
kõige likviidsemate kauba 
tuletisinstrumentidega, peaksid avaldama 
nädalakokkuvõtte eri liiki turuosaliste 
positsioonide kohta, sealhulgas selliste 
turuosaliste klientide kohta, kes ei kauple 
oma nimel. Vastava taotluse korral tuleb
pädevale asutusele esitada ülevaatlik ja 
üksikasjalik kokkuvõte nii turuosaliste 
liikide kui ka isikute kaupa.

(87) Kauplemiskohad, kus kaubeldakse 
kõige likviidsemate kauba 
tuletisinstrumentidega, peaksid avaldama 
nädalakokkuvõtte eri liiki turuosaliste 
positsioonide kohta, sealhulgas selliste 
turuosaliste klientide kohta, kes ei kauple 
oma nimel. Pädevale asutusele tuleb 
regulaarselt esitada ülevaatlik ja 
üksikasjalik kokkuvõte nii turuosaliste 
liikide kui ka isikute kaupa.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Võttes arvesse G20 
rahandusministrite ja keskpankade 
presidentide 15. aprilli 2011. aasta 
kommünikeed kauba tuletisinstrumentide 
turgude osaliste tegevuse nõuetekohase 
reguleerimise ja kontrollimise kohta, 
tuleks kauba tuletisinstrumentide turgudel 
tegutsevatele mitmesugustele osalejatele 
antavaid erandeid direktiivi 2004/39/EÜ 
reguleerimisalast muuta, et tagada küll 
erandite kehtivus selliste äriühingute 
tegevuse puhul, mis ei kuulu 
finantsgruppi, sealhulgas seoses tootmis-
ja muude riskide maandamisega ning 
kauba tuletisinstrumentide või eksootiliste 
tuletisinstrumentidega seotud
investeerimisteenuste pakkumisega 
kõrvaltegevusena põhitegevusala 
klientidele, kuid laiendada käesoleva 
direktiivi reguleerimisala äriühingutele, 
kelle põhitegevuseks on kaupade ja kauba 
tuletisinstrumentidega kauplemine.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Põhjendus ei järgi artiklis 2 esitatud kitsaid piiranguid ning tekitab segadust.

Muudatusettepanek 352
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Võttes arvesse G20 rahandusministrite 
ja keskpankade presidentide 15. aprilli 
2011. aasta kommünikeed kauba 
tuletisinstrumentide turgude osaliste 
tegevuse nõuetekohase reguleerimise ja 
kontrollimise kohta, tuleks kauba 
tuletisinstrumentide turgudel tegutsevatele 
mitmesugustele osalejatele antavaid 
erandeid direktiivi 2004/39/EÜ 
reguleerimisalast muuta, et tagada küll 
erandite kehtivus selliste äriühingute 
tegevuse puhul, mis ei kuulu finantsgruppi, 
sealhulgas seoses tootmis- ja muude riskide 
maandamisega ning kauba 
tuletisinstrumentide või eksootiliste 
tuletisinstrumentidega seotud 
investeerimisteenuste pakkumisega 
kõrvaltegevusena põhitegevusala 
klientidele, kuid laiendada käesoleva
direktiivi reguleerimisala äriühingutele, 
kelle põhitegevuseks on kaupade ja kauba 
tuletisinstrumentidega kauplemine.

(88) Võttes arvesse G20 rahandusministrite 
ja keskpankade presidentide 15. aprilli 
2011. aasta kommünikeed kauba 
tuletisinstrumentide turgude osaliste 
tegevuse nõuetekohase reguleerimise ja 
kontrollimise kohta, tuleks kauba 
tuletisinstrumentide turgudel tegutsevatele 
mitmesugustele osalejatele antavaid 
erandeid direktiivi 2004/39/EÜ 
reguleerimisalast muuta, et tagada küll 
erandite kehtivus selliste äriühingute 
tegevuse puhul, mis ei kuulu finantsgruppi, 
sealhulgas seoses tootmis- ja muude riskide 
maandamisega ning kauba 
tuletisinstrumentide või eksootiliste 
tuletisinstrumentidega seotud 
investeerimisteenuste pakkumisega 
kõrvaltegevusena põhitegevusala 
klientidele. Sealjuures tuleb arvestada 
sellega, et äriühingud, kelle 
põhitegevuseks on toorainete tootmine või 
tarnimine ning kes kõrvaltegevusena 
kauplevad oma kulu ja kirjadega 
toorainete tuletisinstrumentidega, on 
vastavalt valdkonnaspetsiifilistele 
eeskirjadele, näiteks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 1227/2011 energia 
hulgimüügituru terviklikkuse ja 
läbipaistvuse kohta, eelkõige seoses hetke-
ja tärmintehingutega allutatud 
erijärelevalvele ja aruandekohustusele 
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ning vastavalt määrusele (EL) nr …/… 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
seoses standardiseeritud börsiväliste 
tuletisinstrumentidega kauplemisega 
allutatud aruandekohustusele ja 
järelevalvele. Käesoleva direktiivi 
reguleerimisala tuleks laiendada
äriühingutele, kelle põhitegevuseks on 
kaupade ja kauba tuletisinstrumentidega 
kauplemine.

Or. de

Selgitus

Unternehmen, die bereits unter die EMIR-Verordnung und sektorspezifische Regulierungen 
(wie z.B. die Verordnung 2011/1227/EG, REMIT) fallen, sollten vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen werden, soweit ihre Aktivitäten eine Nebentätigkeit zu ihrer 3 
Haupttätigkeit darstellen. Die REMIT-Verordnung sieht eine effektive und angemessene 
Marktüberwachung sowie Transaktionsmeldepflichten vor, die sich ausdrücklich auf 
Transaktionen beziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der MiFID fallen. Zudem wird 
die EMIR-Verordnung u.a. einen Rahmen für die Meldung von Transaktionen, zentrales 
Clearing sowie weitere Anforderungen an das Risikomanagement enthalten.

Muudatusettepanek 353
Pascal Canfin
Verts/ALE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Võttes arvesse G20 rahandusministrite 
ja keskpankade presidentide 15. aprilli 
2011. aasta kommünikeed kauba 
tuletisinstrumentide turgude osaliste 
tegevuse nõuetekohase reguleerimise ja 
kontrollimise kohta, tuleks kauba 
tuletisinstrumentide turgudel tegutsevatele 
mitmesugustele osalejatele antavaid 
erandeid direktiivi 2004/39/EÜ 
reguleerimisalast muuta, et tagada küll 
erandite kehtivus selliste äriühingute 
tegevuse puhul, mis ei kuulu finantsgruppi, 
sealhulgas seoses tootmis- ja muude riskide 

(88) Võttes arvesse G20 rahandusministrite 
ja keskpankade presidentide 15. aprilli 
2011. aasta kommünikeed kauba 
tuletisinstrumentide turgude osaliste 
tegevuse nõuetekohase reguleerimise ja 
kontrollimise kohta, tuleks kauba 
tuletisinstrumentide turgudel tegutsevatele 
mitmesugustele osalejatele antavaid 
erandeid direktiivi 2004/39/EÜ 
reguleerimisalast muuta, et tagada küll 
erandite kehtivus selliste äriühingute 
tegevuse puhul, mis ei kuulu finantsgruppi, 
sealhulgas seoses tootmis- ja muude riskide 
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maandamisega ning kauba 
tuletisinstrumentide või eksootiliste 
tuletisinstrumentidega seotud 
investeerimisteenuste pakkumisega 
kõrvaltegevusena põhitegevusala 
klientidele, kuid laiendada käesoleva 
direktiivi reguleerimisala äriühingutele, 
kelle põhitegevuseks on kaupade ja kauba 
tuletisinstrumentidega kauplemine.

maandamisega ning kauba 
tuletisinstrumentide või eksootiliste 
tuletisinstrumentidega seotud 
investeerimisteenuste pakkumisega 
kõrvaltegevusena põhitegevusala 
klientidele, kui kõnealuse tegevuse maht 
või mõju ei ole sellel turul 
märkimisväärse suurusega, kuid laiendada 
käesoleva direktiivi reguleerimisala 
äriühingutele, kelle põhitegevuseks on 
kaupade ja kauba tuletisinstrumentidega 
kauplemine.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 88 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88 a) Kooskõlas G20 kommünikeega 
ning eesmärgiga edendada üleilmset 
ühtlustumist ja vältida regulatiivset 
arbitraaži, peaks tuletisinstrumendi 
mõiste välistama selgesõnalisemalt mis 
tahes tuleviku või edasilükatud tarneajaga 
kaupade müügilepingud, kui tehingul ei 
ole teiste tuletisinstrumentide omadusi.

Or. en

Selgitus

On vaja selgesõnaliselt välja arvata tulevikus kohale toimetatud kaubad, selgitamaks 
lõplikult, et nimetatud kaubad ei ole olenemata korralduse täitmise kohast „muud 
tuletisinstrumendid”. Käesolev ettepanek ühendab ELi õiguse vahetuslepingute defineerimise 
alal Dodd-Frank Actiga USAs, mille kohaselt kaupade tulevikus tarne lepinguid ei peeta 
vahetuslepinguteks.

Muudatusettepanek 355
Kay Swinburne
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 89

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(89) On soovitav lihtsustada väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu 
kapitalile ning toetada väikeste ja keskmise 
suurusega emitentide vajadustele 
spetsialiseerunud turgude edasist arengut.
Selliseid turge, mida tavapäraselt 
korraldatakse käesoleva direktiivi kohaselt 
mitmepoolse kauplemissüsteemina, 
teatakse üldiselt VKEde turgudena, 
kasvuturgudena või noorte turgudena.
Mitmepoolsete kauplemissüsteemide alla 
uue alaliigi, VKEde kasvuturu loomine ja 
selliste turgude registreerimine parandaks 
nende nähtavust ja staatust ning aitaks 
kaasa ühiste üleeuroopaliste reguleerivate 
standardite väljatöötamisele selliste 
turgude jaoks.

(89) On soovitav lihtsustada väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu 
kapitalile ning toetada väikeste ja keskmise 
suurusega emitentide vajadustele 
spetsialiseerunud turgude edasist arengut.
Selliseid turge, mida tavapäraselt 
korraldatakse käesoleva direktiivi kohaselt 
mitmepoolse kauplemissüsteemina, 
teatakse üldiselt VKEde turgudena, 
kasvuturgudena või noorte turgudena.
Mitmepoolsete kauplemissüsteemide alla 
uue alaliigi, VKEde kasvuturu loomine ja 
selliste turgude registreerimine parandaks 
nende nähtavust ja staatust ning aitaks 
kaasa ühiste üleeuroopaliste reguleerivate 
standardite väljatöötamisele selliste 
turgude jaoks. Tähelepanu tuleks 
keskendada sellele, kuidas pakkuda 
tulevasi õigusakte nimetatud turu, mis on 
investoritele atraktiivne, kui uue 
väärtusteklassi kasutamise edasiseks 
toetamiseks ja edendamiseks. Kogu 
ülejäänud ELi turu määrus tuleb 
ajakohastada, tagamaks administratiivsete 
maksumuste vähenemist ning pakkumaks 
enam hüvesid VKEde nimekirjade eest 
VKEde kasvuturul.

Or. en

Muudatusettepanek 356
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 94

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(94) Pidades silmas mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide märkimisväärset 

(94) Pidades silmas mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide märkimisväärset 
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mõju ja turuosa, tuleks tagada, et 
mitmepoolse kauplemissüsteemi pädeva 
asutuse ja selle riigi pädeva asutuse vahel, 
kus mitmepoolne kauplemissüsteem pakub 
teenuseid, tuleb kehtestada piisav 
koostöökord. Sarnase arengu 
ennetamiseks tuleb seda laiendada ka 
organiseeritud kauplemissüsteemidele.

mõju ja turuosa, tuleks tagada, et 
mitmepoolse kauplemissüsteemi pädeva 
asutuse ja selle riigi pädeva asutuse vahel, 
kus mitmepoolne kauplemissüsteem pakub 
teenuseid, tuleb kehtestada piisav 
koostöökord.

Or. en

Muudatusettepanek 357
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 99

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(99) Et avastada võimalikud rikkumised,
peaks pädevatel asutustel olema vajalikud 
uurimisvolitused ning nad peaksid 
kehtestama tõhusad mehhanismid, et 
toetada võimalikest või tegelikest 
rikkumistest teatamist. Kõnealused 
mehhanismid ei tohi mõjutada süüdistatud 
isikute piisavaid kaitsemeetmeid. Tuleks 
kehtestada kord, millega saaks tagada 
süüdistatava isiku õiguse kaitsele ja 
ärakuulamisele enne tema suhtes lõpliku 
otsuse vastuvõtmist ning õiguse taotleda 
kohtust õiguskaitset tema suhtes tehtud 
otsuse vastu.

(99) Et avastada võimalikud rikkumised, 
peaks pädevatel asutustel olema vajalikud 
uurimisvolitused ning nad peaksid 
kehtestama tõhusad ja usaldusväärsed
mehhanismid, et toetada võimalikest või 
tegelikest rikkumistest teatamist.
Töötajaid, kes teavitavad omaenda 
asutuses toime pandud rikkumistest, 
tuleks hästi kaitsta ja neil peaks olema 
täielik anonüümsus. Kõnealused 
mehhanismid ei tohi mõjutada süüdistatud 
isikute piisavaid kaitsemeetmeid. Tuleks 
kehtestada kord, millega saaks tagada 
süüdistatava isiku õiguse kaitsele ja 
ärakuulamisele enne tema suhtes lõpliku 
otsuse vastuvõtmist ning õiguse taotleda 
kohtust õiguskaitset tema suhtes tehtud 
otsuse vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Robert Goebbels
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 101

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(101) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata
liikmesriikide kriminaalkaristusi 
käsitlevate õigusaktide mis tahes sätete 
kohaldamist.

(101) Käesolev direktiiv ei piira
liikmesriikide kriminaalkaristusi 
käsitlevate õigusaktide mis tahes sätete 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Täpsem.

Muudatusettepanek 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(108) Finantsteenuste valdkonna tehnilised 
standardid peaksid tagama ühtsuse ja 
hoiustajate, investorite ja tarbijate sobiva 
kaitse kogu liidus. Kuna ESMA-l on 
põhjalikud eriteadmised, on tõhus ja 
asjakohane teha talle ülesandeks töötada 
komisjonile esitamiseks välja reguleerivate 
ja rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõu, mille puhul ei ole vaja kaaluda eri 
poliitilisi võimalusi.

(108) Finantsteenuste valdkonna tehnilised 
standardid peaksid tagama ühtsuse ja 
hoiustajate, investorite ja tarbijate sobiva 
kaitse kogu liidus. Kuna ESMA-l on 
põhjalikud eriteadmised, on tõhus ja 
asjakohane teha talle ülesandeks töötada 
komisjonile esitamiseks välja reguleerivate 
ja rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõu, mille puhul ei ole vaja kaaluda eri 
poliitilisi võimalusi. Tagamaks pideva 
investorite ja tarbijate kaitse kõigis 
finantsteenuste sektorites, peab ESMA 
täitma oma ülesanded võimalikult 
ulatuslikus koostöös kahe teise Euroopa 
järelevalveasutusega ühise komitee 
raamistikus.

Or. en

Selgitus

Tagamaks pideva investorite ja tarbijate kaitse kõigis finantsteenuste sektorites, peaks ESMA 
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tegema võimalikult ulatuslikku koostööd kahe teise Euroopa järelevalveasutusega ühise 
komitee raamistikus. (EKP soovitus).

Muudatusettepanek 360
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(108) Finantsteenuste valdkonna tehnilised 
standardid peaksid tagama ühtsuse ja 
hoiustajate, investorite ja tarbijate sobiva 
kaitse kogu liidus. Kuna ESMA-l on 
põhjalikud eriteadmised, on tõhus ja 
asjakohane teha talle ülesandeks töötada 
komisjonile esitamiseks välja reguleerivate 
ja rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõu, mille puhul ei ole vaja kaaluda eri 
poliitilisi võimalusi.

(108) Finantsteenuste valdkonna tehnilised 
standardid peaksid tagama ühtsuse ja 
hoiustajate, investorite ja tarbijate sobiva 
kaitse kogu liidus. Kuna ESMA-l on 
põhjalikud eriteadmised, on tõhus ja 
asjakohane teha talle ülesandeks töötada 
komisjonile esitamiseks välja reguleerivate 
ja rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõu, mille puhul ei ole vaja kaaluda eri 
poliitilisi võimalusi. Tagamaks pideva 
investorite ja tarbijate kaitse kõigis 
finantsteenuste sektorites, peab ESMA 
täitma oma ülesanded võimalikult 
ulatuslikus koostöös kahe teise Euroopa 
järelevalveasutusega ühise komitee 
raamistikus.

Or. en

Selgitus

Tagamaks pideva investorite ja tarbijate kaitse kõigis finantsteenuste sektorites, peaks ESMA 
tegema võimalikult ulatuslikku koostööd kahe teise Euroopa järelevalveasutusega ühise 
komitee raamistikus.

Muudatusettepanek 361
Olle Schmidt
ALDE fraktsiooni nimel
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 109
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(109) Komisjon peaks vastu võtma ESMA 
poolt välja töötatud regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud seoses 
investeerimisühingutele tegevuslubade 
andmise või sellest keeldumise 
menetlustega (artikkel 7), juhtorganitele 
esitatavate nõuetega (artiklid 9 ja 48), 
olulise osaluse omandamisega (artikkel 
12), kohustusega täita korraldusi kliendile 
kõige soodsamatel tingimustel (artikkel 
27), koostöö ja teabevahetusega (artiklid 
34 ja 54), investeerimisteenuste osutamise 
ja investeerimistegevuse vabadusega 
(artikkel 36), filiaalide asutamisega 
(artikkel 37), kolmandate riikide 
äriühingute teenuste osutamisega (artikkel 
44), aruandlusteenuste pakkujatele 
tegevuslubade andmise ja sellest 
keeldumise menetlustega (artikkel 63), 
tunnustatud kauplemisteabearuandluse 
avalikustajate ja kauplemiskoondteabe 
pakkujate organisatsiooniliste nõuetega 
(artiklid 66 ja 67) ning pädevate asutuste 
vahelise koostööga (artikkel 84). Komisjon 
võtab kõnealused regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud vastu ELi toimimise 
lepingu artikli 290 kohaste delegeeritud 
õigusaktidega ning kooskõlas määruse 
(EL) nr 1093/2010 artiklitega 10−14.

(109) Komisjon peaks vastu võtma ESMA 
poolt välja töötatud regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud seoses 
investeerimisühingutele tegevuslubade 
andmise või sellest keeldumise 
menetlustega (artikkel 7), juhtorganitele 
esitatavate nõuetega (artiklid 9 ja 48), 
olulise osaluse omandamisega (artikkel 
12), kohustusega täita korraldusi kliendile 
kõige soodsamatel tingimustel (artikkel 
27), koostöö ja teabevahetusega (artiklid 
34 ja 54), investeerimisteenuste osutamise 
ja investeerimistegevuse vabadusega 
(artikkel 36), filiaalide asutamisega 
(artikkel 37), kolmandate riikide 
äriühingute teenuste osutamisega (artikkel 
44), positsioonide valitsemise 
rakendamisega kauba 
tuletisinstrumentide turul (artikkel 59), 
aruandlusteenuste pakkujatele 
tegevuslubade andmise ja sellest 
keeldumise menetlustega (artikkel 63), 
tunnustatud kauplemisteabearuandluse 
avalikustajate ja kauplemiskoondteabe 
pakkujate organisatsiooniliste nõuetega 
(artiklid 66 ja 67) ning pädevate asutuste 
vahelise koostööga (artikkel 84). Komisjon 
võtab kõnealused regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud vastu ELi toimimise 
lepingu artikli 290 kohaste delegeeritud 
õigusaktidega ning kooskõlas määruse 
(EL) nr 1093/2010 artiklitega 10−14.

Or. en

Muudatusettepanek 362
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 110
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(110) Komisjonil peab olema ka õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid ELi toimimise lepingu artikli 
291 kohaste rakendusaktidega ning 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artikliga 15. ESMA-le tuleks teha 
ülesandeks töötada komisjonile esitamiseks 
välja rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõud seoses investeerimisühingutele 
tegevuslubade andmise või sellest 
keeldumisega menetlustega (artikkel 7), 
olulise osaluse omandamisega (artikkel 
12), tehingute lõpuleviimise protsessiga 
mitmepoolses kauplemissüsteemis ja 
organiseeritud kauplemissüsteemis
(artikkel 18), instrumentidega kauplemise 
peatamise või lõpetamisega (artiklid 32, 33 
ja 53), investeerimisteenuste osutamise ja 
investeerimistegevuse vabadusega (artikkel 
36), filiaalide asutamisega (artikkel 37), 
kolmandate riikide äriühingute teenuste 
osutamisega (artikkel 44), positsioonidest 
teatamisega kauplejate kategooriate lõikes 
(artikkel 60), teabe esitamisega ESMA-le 
(artikkel 78), koostöökohustusega (artikkel 
83), pädevate asutuste vahelise koostööga 
(artikkel 84), teabevahetusega (artikkel 85) 
ja konsulteerimisega enne tegevuslubade 
andmist (artikkel 88).

(110) Komisjonil peab olema ka õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid ELi toimimise lepingu artikli 
291 kohaste rakendusaktidega ning 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artikliga 15. ESMA-le tuleks teha 
ülesandeks töötada komisjonile esitamiseks 
välja rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõud seoses investeerimisühingutele 
tegevuslubade andmise või sellest 
keeldumisega menetlustega (artikkel 7), 
olulise osaluse omandamisega (artikkel 
12), tehingute lõpuleviimise protsessiga 
mitmepoolses kauplemissüsteemis (artikkel 
18), instrumentidega kauplemise peatamise 
või lõpetamisega (artiklid 32, 33 ja 53), 
investeerimisteenuste osutamise ja 
investeerimistegevuse vabadusega (artikkel 
36), filiaalide asutamisega (artikkel 37), 
kolmandate riikide äriühingute teenuste 
osutamisega (artikkel 44), positsioonidest 
teatamisega kauplejate kategooriate lõikes 
(artikkel 60), teabe esitamisega ESMA-le 
(artikkel 78), koostöökohustusega (artikkel 
83), pädevate asutuste vahelise koostööga 
(artikkel 84), teabevahetusega (artikkel 85) 
ja konsulteerimisega enne tegevuslubade 
andmist (artikkel 88).

Or. en

Muudatusettepanek 363
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 111

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(111) Komisjon peaks esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 
ta hindab organiseeritud 

(111) Komisjon peaks esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 
ta hindab organiseeritud 
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kauplemissüsteemide toimimist, VKEde 
kasvuturgude kauplemiskorra toimimist, 
automaatse ja välkkauplemise suhtes 
kohaldatavate nõuete mõju, kogemusi 
teatavate toodete või tavade keelamise 
mehhanismiga ning kauba 
tuletisinstrumentide turgudega seotud 
meetmete mõju.

kauplemissüsteemide toimimist, VKEde 
kasvuturgude kauplemiskorra toimimist, 
automaatse ja välkkauplemise suhtes 
kohaldatavate nõuete mõju, kogemusi 
teatavate toodete või tavade keelamise 
mehhanismiga, konsolideeritud börsiteabe 
kasutuselevõtu mõju, sealhulgas hindade 
arengut andmeturul üldiselt, ning kauba 
tuletisinstrumentide turgudega seotud 
meetmete mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 364
Pascal Canfin
Verts/ALE fraktsiooni nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 113

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(113) Kauplemiskoondteabe pakkumist
omakapitaliinstrumentide puhul ei peeta nii 
raskeks kui muude instrumentide puhul 
ning võimalikud pakkujad peaksid 
eelnevalt omandama kogemusi 
omakapitaliinstrumentidega. Nõuetekohase 
kauplemiskoondteabe pakkumise 
lihtsustamiseks muude instrumentide puhul
tuleks seetõttu asjaomase sätte 
ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklike 
meetmete kohaldamise tähtaega pikendada.

(113) Kauplemiskoondteabe pakkumist 
omakapitaliinstrumentide puhul ei peeta nii 
raskeks kui muude instrumentide puhul 
ning võimalikud pakkujad peaksid 
eelnevalt omandama kogemusi 
omakapitaliinstrumentidega. Nõuetekohase 
kauplemiskoondteabe pakkumise 
lihtsustamiseks muude instrumentide puhul 
tuleks seetõttu asjaomase sätte 
ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklike 
meetmete kohaldamise tähtaega pikendada.
Kui kommertslahendused ei paku 
tulemuslikku kauplemiskoondteavet 
aktsiasarnaste instrumentide kohta, peaks 
komisjon esitama avaliku lahenduse, 
võimaldamaks kauplemiskoondteavet 
aktsiasarnaste instrumentide kohta, et 
saavutada tulemuslik müügijärgne 
läbipaistvus.

Or. en
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Muudatusettepanek 365
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 113 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(113 a) Komisjon peaks esitama tulevases 
väärtpaberitega seotud õigust käsitlevas 
määruses konkreetsed õiguslikud 
ettepanekud I lisa B osa esimeses taandes 
loetletud finantsinstrumentide hoidmise ja 
haldamise definitsioonide kohta, ELi ja 
muude kui ELi üksuste tüüpide kohta, mis 
võivad nimetatud teenust pakkuda, ning 
nimetatud üksuste õiguste ja kohustuste 
kohta, garanteerimaks väärtpaberite 
ühtsust, täielikku läbipaistvust ja 
lõppinvestori õiguste kindlustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 113 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(113 a) Pikaajalise stabiilsuse, järelevalve 
ja finantsvoogude kogusumma 
mõistmiseks on soovitatav maksimeerida 
reaalajas või selle lähedaselt tehingute 
kaardistamist ja automaatseid 
analüüsiprotseduure. Seda silmas pidades 
tuleks edendada identifitseerimistunnuste 
standardiseerimist ja teatud 
andmeedastussõnumite segmente, 
kohaldades sealjuures õiglasi, arukaid ja 
mittediskrimineerivaid litsentsimissätteid 
mis tahes intellektuaalse omandi 
õigustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 367
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 113 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(113 b) Komisjon koostöös ESMA, 
Euroopa Pangaliidu ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga peaks 
toetama tööd identifitseerimistunnustega, 
mis osutavad struktureeritud ja 
komplekssete toodete olemusele, vara 
tüübile ja komplekssuse astmele.

Or. en

Selgitus

Identifitseerijad peaksid viitama näiteks sellele, kas toode sisaldab tuletisinstrumente või 
repolepinguid.


