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Muudatusettepanek 368
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
investeerimisühingute, reguleeritud 
turgude, andmeedastusteenuste osutajate ja 
kolmandate riikide selliste äriühingute 
suhtes, mis osutavad 
investeerimisteenuseid või tegelevad 
investeerimisega ELis.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
investeerimisühingute, 
finantsinstrumentide (sealhulgas 
investeerimisega seotud instrumendid),
reguleeritud turgude, 
andmeedastusteenuste osutajate ja 
kolmandate riikide selliste äriühingute 
suhtes, mis osutavad 
investeerimisteenuseid või tegelevad 
investeerimisega ELis.

Or. nl

Muudatusettepanek 369
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
investeerimisühingute, reguleeritud 
turgude, andmeedastusteenuste osutajate ja 
kolmandate riikide selliste äriühingute 
suhtes, mis osutavad 
investeerimisteenuseid või tegelevad 
investeerimisega ELis.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
investeerimisühingute, töötajate osaluse,
reguleeritud turgude, 
andmeedastusteenuste osutajate ja 
kolmandate riikide selliste äriühingute 
suhtes, mis osutavad 
investeerimisteenuseid või tegelevad 
investeerimisega ELis.

Or. en

Muudatusettepanek 370
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järgmisi sätteid kohaldatakse ka 
direktiivi 2006/48/EÜ alusel tegevusloa 
saanud krediidiasutuste suhtes, kui nad 
osutavad üht või mitut investeerimisteenust 
ja/või teostavad investeerimistegevust, 
samuti nende müügitegevuse ja klientide 
nõustamise suhtes seoses hoiustega, v.a 
hoiused, mille tulumäär on kindlaks 
määrataud intressimäära alusel:

3. Järgmisi sätteid kohaldatakse ka 
direktiivi 2006/48/EÜ alusel tegevusloa 
saanud krediidiasutuste suhtes, kui nad 
osutavad üht või mitut investeerimisteenust 
ja/või teostavad investeerimistegevust, 
samuti nende müügitegevuse ja klientide 
nõustamise suhtes seoses hoiustega, v.a 
need, mis on üksnes ja otseselt seotud 
põhivõrdlusintressimääraga liikmesriigi 
või ELi tasandil või üldiselt 
aktsepteeritava kolmanda riigi 
rahvusvahelise viiteintressimäära 
tasandil.

– artikli 2 lõige 2, artikli 9 lõige 6 ning 
artiklid 14, 16, 17 ja 18,
– II jaotise II peatükk, välja arvatud 
artikli 29 lõike 2 teine lõik,
– II jaotise III peatükk, välja arvatud 
artikli 36 lõiked 2, 3 ja 4 ning artikli 37 
lõiked 2, 3, 4, 5, 6, 9 ja 10,
– artiklid 69–80 ning artiklid 84, 89 ja 90.

Or. en

Selgitus

See intressimäärade määratlus tagab, et suuremaid intressimääraindekseid, nagu Euribor, 
Libor ja föderaalreservi intressimäärad, hoolimata sellest, kas need on fikseeritud või 
muutuvad, käsitatakse alustoodetena. Intressimäärade muid vorme, mis on loodud valemi 
alusel, võib struktureerituks pidada ja seega on need finantsinstrumentide turgude direktiivi 
kohaselt asjaomasele määrusele allutatud.

Muudatusettepanek 371
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järgmisi sätteid kohaldatakse ka 
direktiivi 2006/48/EÜ alusel tegevusloa 
saanud krediidiasutuste suhtes, kui nad 
osutavad üht või mitut investeerimisteenust 
ja/või teostavad investeerimistegevust, 
samuti nende müügitegevuse ja klientide 
nõustamise suhtes seoses hoiustega, v.a 
hoiused, mille tulumäär on kindlaks 
määrataud intressimäära alusel:

3. Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 
direktiivi 2006/48/EÜ alusel tegevusloa 
saanud krediidiasutuste tegevusloa saamise 
ja tegutsemistingimuste suhtes, kui nad 
osutavad üht või mitut investeerimisteenust 
ja/või teostavad investeerimistegevust, 
samuti nende müügitegevuse ja klientide 
nõustamise suhtes seoses hoiustega, v.a 
hoiused, mille tulumäär on kindlaks 
määratud intressimäära alusel.

– artikli 2 lõige 2, artikli 9 lõige 6 ning 
artiklid 14, 16, 17 ja 18,
– II jaotise II peatükk, välja arvatud 
artikli 29 lõike 2 teine lõik,
– II jaotise III peatükk, välja arvatud 
artikli 36 lõiked 2, 3 ja 4 ning artikli 37 
lõiked 2, 3, 4, 5, 6, 9 ja 10,
– artiklid 69–80 ning artiklid 84, 89 ja 90.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järgmisi sätteid kohaldatakse ka 
direktiivi 2006/48/EÜ alusel tegevusloa 
saanud krediidiasutuste suhtes, kui nad 
osutavad üht või mitut investeerimisteenust 
ja/või teostavad investeerimistegevust, 
samuti nende müügitegevuse ja klientide 
nõustamise suhtes seoses hoiustega, v.a 
hoiused, mille tulumäär on kindlaks 
määrataud intressimäära alusel:

3. Järgmisi sätteid kohaldatakse ka 
direktiivi 2006/48/EÜ alusel tegevusloa 
saanud krediidiasutuste suhtes, kui nad 
osutavad üht või mitut investeerimisteenust 
ja/või teostavad investeerimistegevust, 
samuti nende müügitegevuse ja klientide 
nõustamise suhtes seoses hoiustega, v.a 
hoiused, mille tulumäär on kindlaks 
määratud intressimäära alusel, ning 
kõikide teiste ettevõtete suhtes, kui nad 
osutavad üht või mitut
investeerimisteenust ja/või teostavad 
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investeerimistegevust või pakuvad 
investeerimisega seotud instrumente:

Or. nl

Muudatusettepanek 373
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järgmisi sätteid kohaldatakse ka 
direktiivi 2006/48/EÜ alusel tegevusloa 
saanud krediidiasutuste suhtes, kui nad 
osutavad üht või mitut investeerimisteenust 
ja/või teostavad investeerimistegevust, 
samuti nende müügitegevuse ja klientide 
nõustamise suhtes seoses hoiustega, v.a 
hoiused, mille tulumäär on kindlaks 
määrataud intressimäära alusel:

3. Järgmisi sätteid kohaldatakse ka 
direktiivi 2006/48/EÜ alusel tegevusloa 
saanud krediidiasutuste suhtes, kui nad 
osutavad üht või mitut investeerimisteenust 
ja/või teostavad investeerimistegevust, 
samuti nende müügitegevuse ja klientide 
nõustamise suhtes seoses struktureeritud 
hoiustega:

Or. en

Selgitus

Puhtad hoiused, nagu hoiuraamatud ning fikseeritud ja muutuva intressimääraga hoiused, 
peaksid jääma väljapoole finantsinstrumentide turgude direktiivi kohaldamisala ning ainult 
struktureeritud hoiused peaksid hõlmatud olema.

Muudatusettepanek 374
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järgmisi sätteid kohaldatakse ka 
direktiivi 2006/48/EÜ alusel tegevusloa 
saanud krediidiasutuste suhtes, kui nad 
osutavad üht või mitut investeerimisteenust 
ja/või teostavad investeerimistegevust, 

3. Järgmisi sätteid kohaldatakse ka 
direktiivi 2006/48/EÜ alusel tegevusloa 
saanud krediidiasutuste suhtes, kui nad 
osutavad üht või mitut investeerimisteenust 
ja/või teostavad investeerimistegevust, 
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samuti nende müügitegevuse ja klientide 
nõustamise suhtes seoses hoiustega, v.a 
hoiused, mille tulumäär on kindlaks 
määrataud intressimäära alusel:

ning krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute suhtes, kui nad 
teostavad müügitegevust ja klientide 
nõustamist seoses hoiustega, v.a hoiused, 
mille tulumäär on kindlaks määratud
intressimäära alusel:

Or. en

Muudatusettepanek 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kindlustusandjate ja 
kindlustusvahendajate suhtes, sh seotud 
kindlustusvahendajate suhtes, kellele on 
antud tegevusluba või kes on vastavalt 
registreeritud direktiivi 2002/83/EÜ, 
direktiivi 2009/138/EÜ või direktiivi 
2002/92/EÜ alusel, kohaldatakse juhul, 
kui nad teostavad müügitegevust või 
nõustavad kliente seoses 
kindlustuspõhiste investeeringutega, ka 
järgmisi sätteid:
– artikli 16 lõige 3;
– artiklid 23 ja 26 ning
– artiklid 69–80 ja 83–91, kui pädevatel 
asutustel on vaja nimetatud artikleid 
kohaldada kindlustuspõhiste 
investeeringute suhtes.

Or. en

Selgitus

Seda uut lõiget rakendatakse finantsinstrumentide turgude direktiivi konkreetsete äritegevust 
käsitlevate jagude kohaldamisel kindlustuspõhiste investeeringute suhtes, samal ajal ei 
kohaldata ebavajalikke artikleid, millel võib kindlustuspõhistele investeeringutele või 
kindlustusandjatele olla ettenägematu mõju.

.
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Muudatusettepanek 376
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi ei kohaldata: 1. Ilma et see piiraks IV jaotises osutatud 
aruandluskohustust, ei kohaldata
käesolevat direktiivi:

Or. en

Selgitus

Positsioonide aruandluse suhtes kaubaturgudel ei tehta erandeid.

Muudatusettepanek 377
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kindlustusandjate ega ettevõtjate suhtes, 
kes tegelevad direktiivis 2009/138/EÜ 
osutatud edasikindlustuse või
retrosessiooniga;

a) kindlustusandjate ega ettevõtjate suhtes, 
kes tegelevad direktiivis 
2009/138/EÜ osutatud edasikindlustuse või 
retrosessiooniga, juhul kui nad ei paku 
investeerimisega seotud instrumente;

Or. nl

Muudatusettepanek 378
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kindlustusandjate ega ettevõtjate suhtes, 
kes tegelevad direktiivis 2009/138/EÜ 
osutatud edasikindlustuse või 
retrosessiooniga;

a) kindlustusandjate ega ettevõtjate suhtes, 
kes tegelevad direktiivis 2009/138/EÜ 
osutatud edasikindlustuse või 
retrosessiooniga, välja arvatud artikli 1 
lõikes 4 kirjeldatud korras;

Or. en

Selgitus

Käesolev erand on vajalik, et tagada artikli 1 lõike 4 mõju finantsinstrumentide turgude 
direktiivi asjaomaste äritegevuse jagude kohaldamisel kindlustuspõhiste investeeringute 
suhtes.

Muudatusettepanek 379
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) valuuta hetketurgude suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) isikute suhtes, kes osutavad 
investeerimisteenust juhuti muu 
kutsetegevuse hulgas, kui seda tegevust 
reguleerivad õigus- või haldusnormid või 
selle kutseala eetikakoodeks ei välista 
kõnealuse teenuse osutamist;

c) isikute suhtes, kes osutavad 
investeerimisteenust juhuti muu 
kutsetegevuse hulgas, kui seda tegevust 
reguleerivad õigus- või haldusnormid;
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Or. en

Selgitus

Eetikakoodeksit ei ole kunagi võimalik õiguslike või regulatiivsete sätetega samaväärseks 
pidada.

Muudatusettepanek 381
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) on reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi liikmed või osalised või

ii) on reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi liikmed või osalised või 
neil on otsene elektrooniline juurdepääs 
reguleeritud turule või mitmepoolsele 
kauplemissüsteemile või

Or. en

Muudatusettepanek 382
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) on reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi liikmed või osalised või

ii) on reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi liikmed või osalised 
ning nende tegevust ei käsitata 
välkkauplemisena või

Or. en

Selgitus

Erandite piiramine peaks olema rohkem suunatud finantsinstrumentide turgude direktiivis 
sätestatud tegevuste, mida loetakse välkkauplemiseks, hõlmamise eesmärgi täitmisele, 
mõjutamata nende ettevõtjate tegevust, kes ei ole finantsinstrumentide turgude direktiivi 
tähenduses kesksed.
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Muudatusettepanek 383
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) on reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi liikmed või osalised või

ii) on reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi liikmed või osalised 
ning nende tegevust käsitatakse vastavalt 
artiklis 4 kirjeldatud määratlusele 
välkkauplemisena või

Or. en

Muudatusettepanek 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) tegelevad algoritmkauplemisega;

Or. en

Selgitus

Algoritmkauplemise ja välkkauplemise ettevõtjate suhtes kohaldatavad nõuded peaksid 
kehtima, hoolimata sellest, kas nad kauplevad klientide nimel või enda arvel, kuna omal arvel 
kauplemine ei leevenda algoritmkauplemise reguleerimise ja järelevalve vajadust 
põhjustavaid probleeme, võttes arvesse seda liiki kauplemistegevuse tekitatud riskide ja 
probleemide keerukust, tundlikkust ja tõsidust. (EKP soovitus)

Muudatusettepanek 385
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) tegelevad algoritmkauplemisega või

Or. en

Selgitus

Algoritmkauplemise ja välkkauplemise ettevõtjate suhtes kohaldatavad nõuded peaksid 
kehtima, hoolimata sellest, kas nad kauplevad klientide nimel või enda arvel, kuna omal arvel 
kauplemine ei leevenda algoritmkauplemise reguleerimise ja järelevalve vajadust 
põhjustavaid probleeme, võttes arvesse seda liiki kauplemistegevuse tekitatud riskide ja 
probleemide keerukust, tundlikkust ja tõsidust.

Muudatusettepanek 386
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) tegutsevad enda arvel 
algoritmkauplemist kasutades või

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb komisjoni ettepanekul, mida sisaldab mitteametlik dokument 
välkkauplemise kohta. Tähtis on tagada, et kõik välkkauplemisega tegelevad ettevõtjad 
oleksid direktiivi kohaldamisalas hõlmatud.

Muudatusettepanek 387
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) omavad pädeva asutuse kohaselt 
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olulist turupositsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 388
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kauplevad oma arvel, täites kliendi 
korraldusi.

iii) kauplevad oma arvel, kui nad täidavad
kliendi korraldusi, või

Or. en

Muudatusettepanek 389
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kauplevad oma arvel, täites kliendi 
korraldusi.

iii) kauplevad oma arvel, kui nad täidavad
kliendi korraldusi väljaspool reguleeritud 
turgu või mitmepoolset kauplemissüsteemi 
organiseeritud, sagedases ja 
süstemaatilises korras, pakkudes 
kolmandatele isikutele kättesaadavat 
süsteemi selleks, et nendega kaubelda.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) ei ole saastekvootide puhul käitajad, 
kes peavad täitma direktiivi 2003/87/EÜ 
(heitkogustega kauplemise süsteem) 
kohaste nõuete täitmise kohustust;

Or. en

Selgitus

Finantsinstrumentide turgude direktiiv hõlmab teised heitkogustega kauplevad ettevõtjad.

Muudatusettepanek 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda erandit ei kohaldata selliste artikli 2 
lõike 1 punkti i alusel vabastatud isikute 
suhtes, kes oma arvel kauplevad 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi liikme 
või osalisena, sealhulgas turutegijana, 
seoses kauba tuletisinstrumentidega või 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõikidele turutegijatele ja reguleeritud turu või mitmepoolse kauplemissüsteemi liikmetele 
peaks investeerimisühinguna tegevusloa andma, hoolimata finantsinstrumendi liigist, millega 
nad kauplevad .

Muudatusettepanek 392
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda erandit ei kohaldata selliste artikli 2 
lõike 1 punkti i alusel vabastatud isikute 
suhtes, kes oma arvel kauplevad 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi liikme 
või osalisena, sealhulgas turutegijana, 
seoses kauba tuletisinstrumentidega või 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 393
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda erandit ei kohaldata selliste artikli 2 
lõike 1 punkti i alusel vabastatud isikute 
suhtes, kes oma arvel kauplevad 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi liikme 
või osalisena, sealhulgas turutegijana, 
seoses kauba tuletisinstrumentidega või 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 394
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda erandit ei kohaldata selliste artikli 2 
lõike 1 punkti i alusel vabastatud isikute 
suhtes, kes oma arvel kauplevad 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi liikme 
või osalisena, sealhulgas turutegijana, 
seoses kauba tuletisinstrumentidega või 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega; 

Artikli 2 lõike 1 punkti i alusel vabastatud 
isikud, kes oma arvel kauplevad 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi liikme 
või osalisena, sealhulgas turutegijana, 
seoses kauba tuletisinstrumentidega või 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega ei pea samuti täitma 
käesoleva erandi tingimusi;

Or. en

Selgitus

Punktides d ja i sätestatud erandite vaheline suhe tuleks selgeks teha.

Muudatusettepanek 395
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda erandit ei kohaldata selliste artikli 2 
lõike 1 punkti i alusel vabastatud isikute 
suhtes, kes oma arvel kauplevad 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi liikme 
või osalisena, sealhulgas turutegijana, 
seoses kauba tuletisinstrumentidega või 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega;

Seda erandit ei kohaldata selliste artikli 2 
lõike 1 punkti i alusel vabastatud isikute 
suhtes, kes oma arvel kauplevad 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi liikme 
või osalisena, sealhulgas turutegijana, 
seoses kauba tuletisinstrumentidega või 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega, ning kes on mis 
tahes muu artiklis 2 sätestatud 
kohaldatava erandi alusel vabastatud;

Or. en

Selgitus

Komisjoni kavandatud sõnastus on segane ja seda on vaja selgitada.
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Muudatusettepanek 396
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda erandit ei kohaldata selliste artikli 2 
lõike 1 punkti i alusel vabastatud isikute 
suhtes, kes oma arvel kauplevad 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi liikme 
või osalisena, sealhulgas turutegijana, 
seoses kauba tuletisinstrumentidega või 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega;

See erand ei takista isikute, kes oma arvel 
kauplevad finantsinstrumentidega 
reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi liikme või osalisena, 
sealhulgas turutegijana, seoses kauba 
tuletisinstrumentidega või 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega, vabastamist mis 
tahes muu artiklis 2 sätestatud 
kohaldatava erandi alusel;

Or. en

Selgitus

Lõik „Seda erandit ei kohaldata selliste artikli 2 lõike 1 punkti i alusel vabastatud isikute 
suhtes“ komisjoni ettepanekus on ebaselge ja vajab selgitamist. Erandite piiramine peaks 
olema rohkem suunatud finantsinstrumentide turgude direktiivi tegevuste, mida loetakse 
välkkauplemiseks, hõlmamise eesmärgi täitmisele, mõjutamata nende ettevõtjate tegevust, kes 
ei ole finantsinstrumentide turgude direktiivi tähenduses kesksed.

Muudatusettepanek 397
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) isikute suhtes, kes osutavad 
investeerimisteenuseid, mis seisnevad 
üksnes töövõtjaosalusega süsteemide 
haldamises;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Finantskriisi ajal kaotasid töötajad ja nende perekonnad oma säästud tööandjate aktsiate 
väärtuse suure languse tõttu. Investeerimisriski ja oma palga kaotamise riski koondamine 
samasse ettevõttesse ei ole mõistlik. Tööandjapoolset aktsiate pakkumisega peaks kaasnema 
investeerimisnõustamine.

Muudatusettepanek 398
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) isikute suhtes, kes osutavad 
investeerimisteenuseid, mis seisnevad 
üksnes töövõtjaosalusega süsteemide 
haldamises;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 399
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) isikute suhtes, kes osutavad 
investeerimisteenuseid, mis seisnevad 
üksnes töövõtjaosalusega süsteemide 
haldamises ja investeerimisteenuste 
osutamises üksnes oma emaettevõtjale, 
oma tütarettevõtjatele või oma 
emaettevõtja teistele tütarettevõtjatele;

f) isikute suhtes, kes osutavad 
investeerimisteenuseid, mis seisnevad 
üksnes investeerimisteenuste osutamises 
oma emaettevõtjale, oma tütarettevõtjatele 
või oma emaettevõtja teistele 
tütarettevõtjatele;

Or. en

Selgitus

Tarbijad ei oleks tööandja kaasamise korral vähem kaitstud kui siis, kui 
investeerimisnõustamist pakuks investeerimisühing.
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Muudatusettepanek 400
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) ametiasutuste suhtes, mis saavad 
rahalisi vahendeid või säilitavad 
kolmandate poolte väärtpabereid neile 
seadusega kehtestatud üldhuvi ülesande 
raames ja mis sellega seoses teostavad 
ühte või mitut investeerimisteenust.

Or. fr

Muudatusettepanek 401
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kauplevad oma arvel 
finantsinstrumentidega, välja arvatud 
isikud, kes kliendi korraldusi täites 
kauplevad oma arvel, või

– kauplevad oma arvel 
finantsinstrumentidega, välja arvatud 
isikud, kes kliendi korraldusi täites 
kauplevad oma arvel, või 
algoritmkauplemist kasutades või

Or. en

Muudatusettepanek 402
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – esimene taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kauplevad oma arvel 
finantsinstrumentidega, välja arvatud 
isikud, kes kliendi korraldusi täites 
kauplevad oma arvel, või 

– kauplevad oma arvel 
finantsinstrumentidega või 

Or. de

Muudatusettepanek 403
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kauplevad oma arvel 
finantsinstrumentidega, välja arvatud 
isikud, kes kliendi korraldusi täites 
kauplevad oma arvel, või

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 404
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – esimene a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kauplevad oma arvel 
finantsinstrumentidega, täites omanike ja 
ühiselt juhitavate ettevõtete korral 
nendega seotud osaühingute korraldusi;

Or. de
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Selgitus

Väljapakutud määratlused emaettevõtjate ja tütarettevõtjate kohta ei arvesta teatud 
ettevõttestruktuure. Energiasektoris on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted loonud 
ühiseid kaubandusettevõtteid, et turul aktiivset tegutsemist jätkata või alustada. Neid 
struktuure tuleb läbivaadatud finantsinstrumentide turgude direktiivis arvesse võtta, et tagada 
tasakaalustatud ja õiglane reguleerimine.

Muudatusettepanek 405
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kauplevad saastekvootidega oma arvel, 
välja arvatud isikud, kes ei ole käitajad, 
kes peavad täitma direktiivi 2003/87/EÜ 
(heitkogustega kauplemise süsteem) 
kohaste nõuete täitmise kohustust;

Or. en

Muudatusettepanek 406
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– osutavad investeerimisteenuseid, v.a oma 
arvel kaubeldes, seoses kauba 
tuletisinstrumentidega või 
tuletislepingutega, mis on hõlmatud I lisa C 
10 jaos, või seoses saastekvootide ja nende 
tuletisinstrumentidega oma põhitegevusala 
klientidele,

– osutavad investeerimisteenuseid, v.a oma 
arvel kaubeldes, seoses kauba 
tuletisinstrumentidega või 
tuletislepingutega, mis on hõlmatud I lisa C 
10 jaos, või seoses saastekvootide ja nende 
tuletisinstrumentidega oma põhitegevusala 
klientidele määral, mille kohaselt 
investeerimisteenuste osutamisega seotud 
tehingud on otseselt seotud tema 
põhiäritegevuse ja füüsilise tegevusega,
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Or. en

Muudatusettepanek 407
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tingimusel et igal juhul on tegemist nende 
põhitegevusala kõrvaltegevusega grupi 
tasandil ja põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel;

tingimusel et igal juhul on tegemist nende 
põhitegevusala kõrvaltegevusega 
konsolideeritud või konsolideerimata 
grupi tasandil või ühiselt juhitavate 
ettevõtjate korral nende omanike ja
tütarettevõtjate põhitegevusala 
kõrvaltegevusega ja põhitegevusalaks ei 
ole investeerimisteenuste osutamine 
käesoleva direktiivi mõistes või 
pangandusteenuste osutamine direktiivi 
2006/48/EÜ alusel;

Or. en

Selgitus

The provision of an obligation for persons to report annually the basis on which they consider 
their activity ancillary to the main business is burdensome and disproportionate. This 
provision would put the burden of proof on continuous basis on persons that should 
demonstrate that they do not perform activities subject to the legislation. Moreover for the 
other exemptions a self-assessment applies.The amendment proposed is instead intended to 
avoid discriminations towards small and medium commercial companies that cannot afford to 
participate directly in traded markets to manage the risks related to their main business. This 
type of business model is widely used in the energy sector.

Muudatusettepanek 408
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tingimusel et igal juhul on tegemist nende tingimusel et igal juhul on tegemist nende 
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põhitegevusala kõrvaltegevusega grupi 
tasandil ja põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel;

põhitegevusala kõrvaltegevusega grupi 
tasandil ja kõrvaltegevuse määr ja 
tunnusjooned ei moodusta olulist osa 
turgudest, millel ta tegutseb ja millel on 
oluline mõju nendele turgudele, ning 
põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 409
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tingimusel et igal juhul on tegemist nende 
põhitegevusala kõrvaltegevusega grupi 
tasandil ja põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel;

tingimusel et igal juhul on tegemist nende 
põhitegevusala kõrvaltegevusega grupi 
tasandil ja põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel või 
kauba tuletisinstrumentide suhtes 
turutegijana toimimine;

Or. en

Selgitus

„Põhitegevusala kõrvaltegevuse“ määratlust peaks kitsendama, et vähendada ebavõrdsete 
regulatiivsete tingimuste tekkimise võimalust, mille puhul samasid tegevusi sooritavate isikute 
suhtes kohaldatakse erinevaid määrusi. Võrdsed regulatiivsed tingimused kaitseksid osalisi, 
lõpptarbijaid ja turu terviklikkust ning kaotaksid õigusnormide erinevuste kuritarvitamise 
võimaluse, tagades samade tegevuste suhtes ühtse kohtlemise.

Muudatusettepanek 410
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – teine lõik



PE489.464v01-00 24/167 AM\901764ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tingimusel et igal juhul on tegemist nende 
põhitegevusala kõrvaltegevusega grupi 
tasandil ja põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel;

tingimusel et igal juhul on 
investeerimisteenuste vastav osutamine 
piiratud tähtsusega ja tegemist on nende 
põhitegevusala kõrvaltegevusega grupi 
tasandil ja põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 411
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tingimusel et igal juhul on tegemist nende 
põhitegevusala kõrvaltegevusega grupi 
tasandil ja põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel;

tingimusel et igal juhul on tegemist nende 
põhitegevusala kõrvaltegevusega 
konsolideeritud või mittekonsolideeritud 
grupi tasandil ja põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel;

Or. de

Muudatusettepanek 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui nad on 
kauplemiskoha liikmed või osalised;

Or. en
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Selgitus

Mis tahes ettevõtja, hoolimata tema põhitegevusalast, kes osaleb kauplemiskohas 
kauplemises, peaks olema hõlmatud sama õigusraamistikuga.

Muudatusettepanek 413
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) ühingute suhtes, mis osutavad 
investeerimisteenuseid ja/või tegelevad 
investeerimistegevusega, mis seisneb 
üksnes turgudel oma arvel 
finantsfutuuridega või optsioonidega või 
muude tuletisväärtpaberitega kauplemises 
ning rahaturgudel kauplemises üksnes 
positsioonide maandamiseks 
tuletisväärtpaberiturgudel, või mis teevad 
tehinguid teiste kõnealuste turgude 
liikmete nimel või kujundavad neile hindu 
ja mis on tagatud samade turgude 
kliirivate liikmete poolt, kui vastutust 
selliste ühingute poolt sõlmitud lepingute 
täitmise tagamise eest kannavad samade 
turgude kliirivad liikmed;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Praegustes turutingimustes ei tundu see erand enam asjakohasena.

Muudatusettepanek 414
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt k
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) ühingute suhtes, mis osutavad 
investeerimisteenuseid ja/või tegelevad 
investeerimistegevusega, mis seisneb 
üksnes turgudel oma arvel 
finantsfutuuridega või optsioonidega või 
muude tuletisväärtpaberitega kauplemises 
ning rahaturgudel kauplemises üksnes 
positsioonide maandamiseks 
tuletisväärtpaberiturgudel, või mis teevad 
tehinguid teiste kõnealuste turgude 
liikmete nimel või kujundavad neile hindu 
ja mis on tagatud samade turgude 
kliirivate liikmete poolt, kui vastutust 
selliste ühingute poolt sõlmitud lepingute 
täitmise tagamise eest kannavad samade 
turgude kliirivad liikmed;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 415
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) direktiivi 2009/72/EÜ artikli 2 lõikes 4 
määratletud põhivõrguettevõtjate või 
direktiivi 2009/73 artikli 2 punktis 4 
määratletud ülekandesüsteemi haldurite 
suhtes, kui nad täidavad oma ülesandeid, 
mis tulenevad nimetatud direktiividest, 
määrustest (EÜ) nr 714/2009 või (EÜ) nr 
715/2009 või nende määruste alusel 
vastuvõetud võrgueeskirjadest või 
suunistest. 

n) direktiivi 2009/72/EÜ artikli 2 lõikes 4 
ja artikli 2 lõikes 6 määratletud 
põhivõrguettevõtjate või direktiivi 2009/73 
artikli 2 punktis 4, artikli 2 punktis 6 või 
artikli 2 punktis 9 määratletud ülekande-, 
jaotamise, säilitamise ja veeldatud 
maagaasi süsteemi haldurite suhtes, kui 
nad täidavad oma ülesandeid, mis 
tulenevad nimetatud direktiividest, 
määrustest (EÜ) nr 714/2009 või (EÜ) nr 
715/2009 või nende määruste alusel 
vastuvõetud võrgueeskirjadest või 
suunistest.

Or. en
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Selgitus

Ülekandesüsteemi haldurite tunnustamine on tähtis ja teksti lisamiseks piisav. Kuid samas 
peaks see vastavalt direktiivile 2009/73/EÜ kehtima ka jaotussüsteemi haldurite ja ka 
„säilitamise ja veeldatud maagaasi süsteemi haldurite suhtes“.

Muudatusettepanek 416
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n a) muu kui finantstegevuse osana või 
finantssektorivälise kaupadega 
kauplemise osana eksklusiivselt oma arvel 
kauplevad isikud, kes piiravad sellega 
grupi, millesse isik kuulub, tootmis-,
tarbimis- ja finantssektorivälist tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 417
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n a) finantssektoriväliste vastaspooltega, 
kelle suhtes ei kohaldata määruse (EL) nr 
.../... (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) artikli 10 kohaselt 
kliirimiskohustust.

Or. de

Selgitus

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach der MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme 
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von der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde. 
Daher wird durch die Änderung klargestellt, dass nicht-finanzielle Gegenparteien, die nicht 
der Clearingverpflichtung nach Artikel [7/10] der Verordnung [ ] (EMIR) unterliegen, auch 
keine Wertpapierfirma i.S.d. MiFID II (und damit keine finanzielle Gegenpartei) sind.

Muudatusettepanek 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides i, j ja k osutatud isikuid ja 
ettevõtjaid ei saa vabastatutena käsitada, 
v.a juhul, kui asjaomane pädev asutus 
vastava erandi kehtestab. 

Or. en

Selgitus

Teatud investeerimisühingud ja/või isikud peavad enda käesoleva direktiivi sätete 
kohaldamisest vabastamist põhjendama.

Muudatusettepanek 419
Jürgen Klute

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Nõuded selle kohta, milliste käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud institutsioonide ja 
isikute suhtes ei ole võimalik erandeid 
teha, hõlmavad, kuid ei piirdu nendega:
– aruandluskohustus;
– keelud;
– positsioonide piirangud;
– tarbijakaitse ja
– litsentsimisnõuded.
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Or. en

Muudatusettepanek 420
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab artikli 94 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakid selliste meetmete 
kohta, mis on seotud punktides c ja i 
sätestatud eranditega, et täpsustada, 
missugusel juhul loetakse teatavat 
tegevust põhitegevusala kõrvaltegevuseks 
grupi tasandil, ning määrata kindlaks, 
missugusel juhul toimub tegevus 
juhuslikult.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid, mis selgitavad kindlaid erandeid või selgitavad, millal tegevust ei 
käsitata kõrvaltegevusena või juhuslikult osutatuna, ei ole vajalikud, kuna vastavad erisused 
võivad liikmesriikide lõikes erineda, ning seetõttu tuleks nendega tegeleda rakendamise kaudu 
riiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 421
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab artikli 94 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakid selliste meetmete 
kohta, mis on seotud punktides c ja i 
sätestatud eranditega, et täpsustada,
missugusel juhul loetakse teatavat 
tegevust põhitegevusala kõrvaltegevuseks 

ESMA analüüsib kord aastas, kas 
asjaomased turuosalised vastavad endiselt 
vastava erandi kriteeriumidele.
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grupi tasandil, ning määrata kindlaks,
missugusel juhul toimub tegevus 
juhuslikult.

ESMA teavitab asjaomast turuosalist 
analüüside tulemustest kolme tööpäeva 
jooksul.
Kui turuosaline ei vasta enam 
kriteeriumidele, peab turuosaline täitma 
kõiki käesolevas direktiivis sätestatud
standardeid kaheksa päeva pärast seda,
kui turuosaline on saanud ESMA-lt 
kolmandas lõigus osutatud teabe. 
Turuosalised peavad vastama kõikidele 
standarditele, kuni nad saavad ESMA-le 
tõestada, et erandi kriteeriumid on uuesti 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 422
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab artikli 94 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakid selliste meetmete 
kohta, mis on seotud punktides c ja i 
sätestatud eranditega, et täpsustada, 
missugusel juhul loetakse teatavat tegevust 
põhitegevusala kõrvaltegevuseks grupi 
tasandil, ning määrata kindlaks, missugusel 
juhul toimub tegevus juhuslikult.

ESMA esitab komisjonile regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud selliste 
meetmete kohta, mis on seotud punktides c 
ja i sätestatud eranditega, et täpsustada, 
missugusel juhul loetakse teatavat tegevust 
põhitegevusala kõrvaltegevuseks grupi 
tasandil, ja täpsustada piirmäära, mis 
määratleb turuosa ja oluliseks peetava 
mõju, ning määrata kindlaks, missugusel
juhul toimub tegevus juhuslikult.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab artikli 94 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakid selliste meetmete 
kohta, mis on seotud punktides c ja i 
sätestatud eranditega, et täpsustada, 
missugusel juhul loetakse teatavat tegevust 
põhitegevusala kõrvaltegevuseks grupi 
tasandil, ning määrata kindlaks, missugusel 
juhul toimub tegevus juhuslikult.

Komisjon võtab artikli 94 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid selliste meetmete 
kohta, mis on seotud punktides c ja i 
sätestatud eranditega, et täpsustada, 
missugusel juhul loetakse teatavat tegevust 
põhitegevusala kõrvaltegevuseks grupi 
tasandil ja millisel juhul piiratud 
tähtsusega tegevuseks, ning määrata 
kindlaks, missugusel juhul toimub tegevus 
juhuslikult.

Or. en

Muudatusettepanek 424
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab artikli 94 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakid selliste meetmete 
kohta, mis on seotud punktides c ja i 
sätestatud eranditega, et täpsustada, 
missugusel juhul loetakse teatavat tegevust 
põhitegevusala kõrvaltegevuseks grupi 
tasandil, ning määrata kindlaks, missugusel 
juhul toimub tegevus juhuslikult.

Komisjon võtab artikli 94 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid selliste meetmete 
kohta, mis on seotud punktides c, d ja i 
sätestatud eranditega, et täpsustada, 
missugusel juhul loetakse teatavat tegevust 
põhitegevusala kõrvaltegevuseks grupi 
tasandil, ning määrata kindlaks, missugusel 
juhul toimub tegevus juhuslikult.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – teine lõik



PE489.464v01-00 32/167 AM\901764ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kriteeriumide puhul, mille alusel
määratakse kindlaks, kas tegevus on 
põhitegevusala kõrvaltegevus, võetakse 
arvesse vähemalt järgmisi asjaolusid:

välja jäetud

– missugusel objektiivselt mõõdetaval 
määral vähendab tegevus kauplemisega 
või omakapitalipõhise rahastamisega 
otseselt seotud riske,
– tegevuseks kasutatud kapital.

Or. en

Muudatusettepanek 426
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kriteeriumide puhul, mille alusel 
määratakse kindlaks, kas tegevus on 
põhitegevusala kõrvaltegevus, võetakse 
arvesse vähemalt järgmisi asjaolusid:

Kriteeriumide puhul, mille alusel 
määratakse kindlaks, kas tegevus on 
põhitegevusala kõrvaltegevus ning et 
kõrvaltegevuse määr ja tunnusjooned ei 
kujutaks turu, kus ta tegutseb, olulist osa 
või sellel ei oleks asjaomasele turule 
olulist mõju, võetakse arvesse vähemalt 
järgmisi asjaolusid:

Or. en

Muudatusettepanek 427
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2 – esimene taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– missugusel objektiivselt mõõdetaval 
määral vähendab tegevus kauplemisega või 
omakapitalipõhise rahastamisega otseselt 
seotud riske,

a) missugusel objektiivselt mõõdetaval 
määral vähendab tegevus kauplemisega või 
omakapitalipõhise rahastamisega otseselt 
seotud riske,

Or. en

Muudatusettepanek 428
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tegevuseks kasutatud kapital. b) tegevuseks kasutatud kapital või 
tegevusest tulenev risk osana grupi 
tegevusest, 

Or. en

Selgitus

Tähtis on kehtestada selge erand finantssektoriväliste ettevõtjate tegevuste jaoks „seoses 
tootmis- ja muude riskide maandamisega“. Kõrvaltegevuse määratlus ei peaks seetõttu 
hõlmama mitte ainult a) kõrvaltegevuse riski vähendamise ulatust, vaid see peab ka 
põhjendama b) kõrvaltegevuse määra võrdlust põhitegevusala määraga (kasutatud kapitali 
või riski kaudu).

Muudatusettepanek 429
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tegevuseks kasutatud kapital. – tegevuseks kasutatud kapital või sellest 
tegevusest tulenev risk, mis on mõlemal 
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juhul seotud kogu grupi tegevusega, 
kusjuures kõrvaltegevus leiab aset 
vähemalt teiste tegevustega seotud 
turgudel.

Or. de

Selgitus

Nichtfinanzunternehmen, die in erster Linie handeln um produktionsbezogene und sonstige 
Risiken abzusichern und zu optimieren, sollten von der Nebentätigkeitsausnahme Gebrauch 
machen können und vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen bleiben. Neben 
dem Kriterium nach Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, 
mittels eines Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder 
der eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und 
dabei sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten 
handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

Muudatusettepanek 430
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tegevuseks kasutatud kapital. – tegevuseks kasutatud kapitali osa, 
võrreldes kapitaliga grupi tasandil.

Or. en

Selgitus

Finantssektorivälise vastaspoole põhitegevusala kõrvaltegevuse määratlemisel tuleks arvesse 
võtta täiendavaid elemente. See on eriti tähtis energiaettevõtjate jaoks, kes peavad oma grupi 
äritegevuseks vajalike kaupade hindade kõikumisega seotud riskide juhtimiseks tegelema 
majandustegevuse ja samuti finantsinstrumentidega.

Muudatusettepanek 431
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2 – teine taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tegevuseks kasutatud kapital. – tegevuseks kasutatud kapitali osa, 
võrreldes kapitaliga grupi tasandil,
– tegevus on seotud kaubariskide või muu 
grupi kaubanduslikust tegevusest tuleneva 
riski juhtimisega.

Or. en

Selgitus

Finantssektorivälise vastaspoole põhitegevusala kõrvaltegevuse määratlemisel tuleks arvesse 
võtta täiendavaid elemente. See on eriti tähtis energiaettevõtjate jaoks, kes peavad oma grupi 
äritegevuseks vajalike kaupade hindade kõikumisega seotud riskide juhtimiseks tegelema 
majandustegevuse ja samuti finantsinstrumentidega.

Muudatusettepanek 432
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tegevuseks kasutatud kapital. – tegevuseks kasutatud kapital ja

– tegevusega loodava materiaalse tulu 
määr grupi tasandil.

Or. en

Selgitus

„Põhitegevusala kõrvaltegevuse” määratlust peaks kitsendama, et vähendada ebavõrdsete 
regulatiivsete tingimuste tekkimise võimalust, mille puhul samasid tegevusi sooritavate isikute 
suhtes kohaldatakse erinevaid määrusi. Võrdsed regulatiivsed tingimused kaitseksid osalisi, 
lõpptarbijaid ja turu terviklikkust ning kaotaksid õigusnormide erinevuste kuritarvitamise 
võimaluse, tagades samade tegevuste suhtes ühtse kohtlemise.

Muudatusettepanek 433
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Wolf Klinz
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2 – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) määr, mille ulatuses tegevust
kasutatakse põhitegevusala 
kauplemisriskide või omakapitalipõhise 
rahastamisega seotud riskide juhtimiseks,

Or. en

Selgitus

Kolmas kriteerium c) peaks tagama, et kauplemisettevõtjad kaupleksid ainult 
finantsinstrumentidega, mis on seotud ettevõtjate grupi, kuhu üksus/isik kuulub, 
põhitegevusalaga.

Muudatusettepanek 434
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – teine lõik – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tegevus on seotud tooraineriskide või 
muude riskide juhtimisega, mis tulenevad 
grupi tegevusest.

Or. de

Selgitus

Um die in Erwägung 88 erwähnten Prinzipien anzuwenden, muss eine klare 
Ausnahmeregelung für die Tätigkeiten von Nicht-Finanzunternehmen geschaffen werden, die 
der Absicherung mit der Produktion verbundener und weiterer Risiken dienen. Es sollte auch 
geklärt werden, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, und zwar indem der Umfang der 
Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der eingegangenen Risiken) mit dem 
Umfang der Haupttätigkeit verglichen wird. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die 
Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die mit der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe zusammenhängen, der das Unternehmen/die Person angehört.
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Muudatusettepanek 435
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2 – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– turuosa konkreetsel turul ja hoitavate 
positsioonide suurus.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2 – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tegevus on seotud kaubariskide või muu 
grupi kaubanduslikust tegevusest tuleneva 
riski juhtimisega.

Or. en

Selgitus

Finantssektorivälise vastaspoole põhitegevusala kõrvaltegevuse määratlemisel tuleks arvesse 
võtta täiendavaid elemente. See on eriti tähtis energiaettevõtjate jaoks, kes peavad oma grupi 
äritegevuseks vajalike kaupade hindade kõikumisega seotud riskide juhtimiseks tegelema 
majandustegevuse ja samuti finantsinstrumentidega.

Muudatusettepanek 437
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2 – teine b taane (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) määruse (EL) nr …/…[Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] artiklis 10 
osutatud netopositsioonide kogusumma 
süsteemne olulisus ja ettevõtja 
riskipositsioon.

Or. en

Selgitus

Neljas kriteerium d tagab, et Euroopa turu infrastruktuuri määrusega kehtestatud erand 
finantssektoriväliste ettevõtjate suhtes, kellel puudub süsteemne tähtsus, jääb jõusse ka teise 
finantsinstrumentide turgude direktiivi alusel. Käesolevat kriteeriumit hõlmates tuleb vältida, 
et finantssektorivälised ettevõtjad, kellel puudub süsteemne tähtsus, jääksid seetõttu allapoole 
Euroopa turu infrastruktuuri määruses esitatud kliirimise miinimummäära.

Muudatusettepanek 438
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2 – teine b taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– grupisisesed tehingud määruse (EL) 
nr .../... artikli 3 tähenduses, mille 
eesmärk on likviidsuse ja/või riskide 
haldamine grupi raames,

Or. de

Selgitus

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme von 
der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde.Nach 
EMIR unterliegen interne Transaktionen nicht der Clearingverpflichtung bzw. sind bei der 
Beurteilung, ob ein nicht-finanzielles Unternehmen die Clearingschwellenwert überschreitet, 
außer Betracht zu lassen. Üblicherweise werden die kommerziellen Risiken der verschiedenen 
Unternehmen einer Unternehmensgruppe durch interne Transaktionen zum Zwecke eines 
zentralen, effektiven Risikomanagements auf ein einziges Unternehmen oder eine 
Unternehmenseinheit übertragen, welche(s) dann diese Risken für die gesamte 
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Unternehmensgruppe über externe Transaktionen mit Finanzinstrumenten reduzieren soll.

Muudatusettepanek 439
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2 – teine c taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kohustus turutegemiseks reguleeritud 
turgudel ja mitmepoolsetes 
kauplemissüsteemides.

Or. de

Selgitus

Finantssektoriväliseid ettevõtjaid koheldakse Euroopa turu infrastruktuuri määruse ja 
finantsinstrumentide turgude direktiivi alusel sarnaselt: Euroopa turu infrastruktuuri 
määruse kohaselt ei tohi kliirimiskohustusest vabastatud finantssektoriväliseid ettevõtjaid 
teise finantsinstrumentide turgude direktiivi kohaselt määratleda finantseerimisasutustena, 
kuna siis kaoks finantssektorivälistele ettevõtjatele tehtud Euroopa turu infrastruktuuri 
määruse kohane erandlik vabastus kliirimiskohustusest. Vastavalt Euroopa turu 
infrastruktuuri määrusele ei kohaldata sisetehingute suhtes kliirimiskohustust ning neid ei 
võeta arvesse, kui kaalutakse, kas finantssektoriväline ettevõte ületab kliirimiskünnist.

Muudatusettepanek 440
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – teine a lõik ja teine b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[31. detsembriks 2012].
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.
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Or. en

Muudatusettepanek 441
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et 
täpsustada kriteeriumid, mille alusel 
määratakse kindlaks, kas tegevus on 
põhitegevusala kõrvaltegevus, võttes 
arvesse vähemalt järgmist:
a) missugusel objektiivselt mõõdetaval 
määral vähendab tegevus kauplemisega 
või omakapitalipõhise rahastamisega 
otseselt seotud riske;
b) tegevuseks kasutatud kapital või 
tegevusest tulenev risk, mõlemad osana 
grupi tegevustest;
c) tegevus on seotud üksnes kaubariskide 
või muu grupi kaubanduslikust tegevusest 
tuleneva riski juhtimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 442
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et 
täpsustada kriteeriumid, mille alusel 
määratakse kindlaks, kas tegevus on 
põhitegevusala kõrvaltegevus, võttes 
arvesse vähemalt järgmist:
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a) missugusel objektiivselt mõõdetaval 
määral vähendab tegevus kauplemisega 
või omakapitalipõhise rahastamisega 
otseselt seotud riske;
b) vajadus, et kõrvaltegevus moodustaks 
tegevusest ainult väikese osa grupi 
tasandil ja üksuse tasandil, v.a teenuste 
puhul, mida pakutakse ainult sama grupi 
teistele liikmetele;
c) kauplemise või osutatud 
investeerimisteenuse tasand võrreldes 
finantseerimisasutustega, kes tegelevad 
sama tegevusega või osutavad samu 
teenuseid;
d) netokrediidiriski riskipositsioonide 
süsteemselt mittetähtsatele tasemetele 
piiramise atraktiivsus;
e) tegevusega seotud tururiski ulatus 
võrrelduna põhitegevusalast tuleneva 
tururiskiga.
ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[…]*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.
__________________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 443
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] Artikkel välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riiklikult kehtestatavad erandid võivad soodustada nõrgima õigusraamistiku, mitte Euroopa 
õigusaktide ühtlustamise poole püüdlemist.

Muudatusettepanek 444
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
kohaldada käesolevat direktiivi isikute 
suhtes, kelle jaoks nad on 
päritoluliikmesriigiks ja kes:

1. Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
kohaldada käesoleva direktiivi artikleid 9, 
15, 36, 37, 38, 39 ja 41–58 isikute suhtes, 
kes:

Or. en

Muudatusettepanek 445
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ei tohi osutada mis tahes muud 
investeerimisteenust, välja arvatud 
investeerimisnõustamine koos vabalt 
võõrandatavate väärtpaberitega ja 
ühisinvesteerimisettevõtjate osakutega 
seotud korralduste vastuvõtmise ja 
edastamisega või ilma selleta ja

– ei tohi osutada mis tahes muud 
investeerimisteenust, välja arvatud 
investeerimisnõustamine koos vabalt 
võõrandatavate väärtpaberitega ja 
ühisinvesteerimisettevõtjate osakutega 
seotud korralduste vastuvõtmise ja 
edastamisega või ilma selleta ja vabalt 
võõrandatavate väärtpaberitega ja 
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ühisinvesteerimisettevõtjate osakutega 
seotud korralduste vastuvõtmise ja 
edastamisega kliendi algatusel ja

Or. en

Muudatusettepanek 446
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – viimane osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tingimusel et kõnealuste isikute tegevus on 
lubatud ja siseriiklikult reguleeritud. 
Liikmesriikides tuleks kõnealuste isikute 
suhtes kohaldada nõudeid, mis on vähemalt 
analoogsed käesoleva direktiivi alusel 
kohaldatavate järgmiste nõuetega:

tingimusel et kõnealuste isikute tegevus on 
lubatud ja siseriiklikult reguleeritud. 
Liikmesriikides tuleks kõnealuste isikute 
suhtes kohaldada nõudeid, mis on vähemalt 
analoogsed käesoleva direktiivi alusel 
kohaldatavate järgmiste nõuetega, 
arvestades nende suurust, riskiprofiili ja 
õiguslikku iseloomu:

Or. en

Muudatusettepanek 447
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – kolmas taane – punkt v – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tegevuslubade ja pideva järelevalvega 
seotud tingimused ja menetlused, mis on 
kehtestatud artikli 5 lõigetega 1 ja 3 ning 
artiklitega 7, 8, 9, 10, 21 ja 22;

i) tegevuslubade ja pideva järelevalvega 
seotud tingimused ja menetlused, mis on 
kehtestatud artikli 5 lõigetega 1 ja 3 ning 
artiklitega 7, 8, 9, 10, 21, 22 ja 23 ning 
kooskõlas artiklis 94 sätestatud
delegeeritud õigusaktide kaudu komisjoni 
poolt vastu võetud asjaomaste 
rakendusmeetmetega;

Or. en
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Selgitus

Huvide konflikti sätted peaks hõlmatud olema.

Muudatusettepanek 448
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – kolmas taane – punkt v – punkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) artikli 16 lõikes 3 kehtestatud nõuded 
organisatsioonistruktuuri suhtes ja 
komisjoni poolt kooskõlas artikliga 94 
delegeeritud õigusaktide kaudu vastu 
võetud asjaomased rakendusmeetmed.

Or. en

Selgitus

Vajalik on tagada, et pädevad organisatsioonid ennetaksid huvide konflikte piisavalt hästi.

Muudatusettepanek 449
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast lõike 1 alusel 
välja jäetud isikud oleksid direktiivi 
97/9/EÜ kohaselt hõlmatud investeeringute 
tagamise skeemiga või nende klientidele 
samaväärse kaitse tagava süsteemiga.

Liikmesriigid nõuavad, et käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast lõike 1 alusel 
välja jäetud isikud oleksid direktiivi 
97/9/EÜ kohaselt hõlmatud investeeringute 
tagamise skeemiga või nende klientidele 
samaväärse kaitse tagava süsteemiga.
Liikmesriigid võivad lubada 
kutsekindlustust alternatiivse 
kindlustuskaitsena, kui see on lõike 1 
alusel sobilik ja proportsionaalne seoses 
käesoleva direktiivi kohaldamisalast 
vabastatud isikute suuruse, riskiprofiili ja 
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õigusliku iseloomuga.

Or. en

Muudatusettepanek 450
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Praegust nõuet ei kohaldata toodete 
suhtes, mille puhul juba kehtivad 
investorite kaitse nõuded asjaomase korra 
alusel, nagu eurofondid, kuid ei piirdu 
sellega.

Or. en

Selgitus

Toodete, näiteks eurofondide suhtes kehtib eri õiguskord, mis juba praegu hõlmab ja on 
loodud sellisena, et arvestab üksikasjalike jaeinvestorite kaitse nõudeid, ning vastavalt 
väärtpaberiarveldussüsteemi läbivaatamise arutelude hetkeseisule ei ole need käesoleva teksti 
kohaldamisalas hõlmatud.

Muudatusettepanek 451
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Nende siseriiklike kordade alusel võib 
kooskõlas artikli 69 lõikes 2 sätestatud 
tingimustega lubada pädevatel asutustel 
delegeerida halduslikke, ettevalmistavad 
või kõrvalülesandeid, mis on seotud 
tegevusloa andmise, esmase tegevusloa 
andmise tingimuste läbivaatamise ja 
tegevusnõuete korrapärase järelevalvega, 
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mis on nimetatud artiklites 5, 21 ja 22.

Or. en

Muudatusettepanek 452
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „investeerimisteenused ja -tegevus” –
I lisa A jaos loetletud teenused ja 
tegevusvaldkonnad, mis on seotud I lisa C 
jaos loetletud instrumentidega; 

1) „investeerimisteenused ja -tegevus” –
I lisa A jaos loetletud teenused ja 
tegevusvaldkonnad, mis on seotud I lisa C 
ja C a jagudes loetletud instrumentidega; 

Or. en

Selgitus

Saastekvoodid on hõlmatud finantsinstrumentide turgude direktiivis ning turu kuritarvitamist 
käsitlevas määruses ja direktiivis, kuid nende iseloom erineb finantsinstrumentidest ja need 
peavad olema eraldi jaos määratletud.

Muudatusettepanek 453
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon 1 --- võtab delegeeritud 
õigusaktidega artikli 94 kohaselt vastu 
meetmed, milles täpsustatakse järgmisi 
lepinguid:

ESMA võib välja töötada regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et määrata 
kindlaks:

Or. en
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Selgitus

Seda peaks tegema ESMA – tehniline

Muudatusettepanek 454
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[…]*. 
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.
________________
*Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: …

Or. en

Muudatusettepanek 455
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) „investeerimisnõustamine” – isiklike 
soovituste andmine kliendile tema taotluse 
korral või investeerimisühingu algatusel 
seoses ühe või mitme finantsinstrumendiga 
seotud tehinguga;

3) „investeerimisnõustamine” – isiklike 
soovituste sõltumatu andmine kliendile 
tema taotluse korral või 
investeerimisühingu algatusel seoses 
tehinguga, mis on seotud ühe või mitme 
finantsinstrumendiga, mille on 
emiteerinud nõuandja või majanduslikult 
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sõltuv emitent ja mis on erapooletu mis 
tahes kolmanda isiku või kolmanda isiku 
nimel tegutseva isiku poolt makstavate või 
osutatavate teenustasude, 
vahendustasude, stiimulite või mis tahes 
rahaliste hüvede suhtes seoses klientidele 
teenuste osutamisega;

Or. en

Selgitus

Juhindudes Euroopa Tarbijaliitude Ameti ettepanekust.

Muudatusettepanek 456
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) „tootekirjeldus” – isiklike soovituste 
andmine kliendile tema taotluse korral või 
investeerimisühingu algatusel seoses ühe 
või mitme finantsinstrumendiga seotud 
tehinguga;

Or. en

Muudatusettepanek 457
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) „sõltumatu investeerimisnõustamine“ 
– investeerimisnõustamine, mis põhineb 
kõigi jaeinvesteerimistoodete, mis 
suudavad täita jaekliendi 
investeerimisvajadusi ja -eesmärke, 
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põhjalikul ja ausal analüüsil ning mis 
annab erapooletut, piiramatut ja otse 
kliendi poolt tasustatud nõu, mille hulka 
ei kuulu mis tahes kolmanda isiku või 
kolmanda isiku nimel tegutseva isiku 
makstavad või osutatavad teenustasud, 
vahendustasud või mis tahes rahalised 
hüved seoses klientidele teenuste 
osutamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 458
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „korralduste täitmine kliendi nimel” –
tegutsemine lepingute sõlmimiseks, et osta 
või müüa üht või mitut finantsinstrumenti 
kliendi nimel. Korralduste täitmine hõlmab 
selliste lepingute sõlmimist, millega 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
väljaantud finantsinstrumendid müüakse 
nende väljaandmise hetkel;

4) „korralduste täitmine kliendi nimel” –
tegutsemine lepingute sõlmimiseks, et osta 
või müüa üht või mitut finantsinstrumenti 
kliendi nimel, sh back-to-back-
kauplemismudeli kohaselt. Korralduste 
täitmine hõlmab selliste lepingute 
sõlmimist, millega krediidiasutuse või 
investeerimisühingu väljaantud 
finantsinstrumendid müüakse nende 
väljaandmise hetkel;

Or. en

Selgitus

Komisjoni poolt kavandatud sõnastus ei selgita, et korralduste täitmine „back-to-back“ 
printsipaalmudel kohaselt, mida on laialdaselt ELis klientide kliirimiseks kasutatud, oleks 
käsitatud kliendi korralduste täitmisena.

Muudatusettepanek 459
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „kauplemine oma arvel” – kauplemine 
endale kuuluva kapitali arvel, mille 
tulemuseks on tehingute sõlmimine ühe või 
mitme finantsinstrumendiga;

5) „kauplemine oma arvel” – kauplemine 
endale kuuluva kapitali arvel, mille 
tulemuseks on tehingute sõlmimine ühe või 
mitme finantsinstrumendiga, sh „riskivaba 
printsipaalkauplemine”, mis tähendab 
erinevate klientide korralduste täitmist, 
ühildades need printsipaali vahendusel;

Or. en

Muudatusettepanek 460
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) „turutegija” – isik, kes on pidevalt 
finantsturgudel, olles valmis kauplema oma 
arvel , ostes ja müües finantsinstrumente 
oma kapitali eest enda määratud 
hindadega;

6) „turutegija” – isik, kes on pidevalt 
finantsturgudel, olles valmis kauplema oma 
arvel, ostes ja müües finantsinstrumente 
oma kapitali eest enda määratud 
hindadega, olles samal ajal tegev nii turu 
ostu- kui ka müügipoolel. Käesolev 
määratlus välistab turutegijatena 
tegutsevad isikud kohustuste või 
regulatiivsete aktide alusel;

Or. en

Selgitus

Tähtis on, et finantsinstrumentide turgude direktiivi kohaldamisala ei hõlmaks turuosalisi, kes 
tegutsevad (nt sektoripõhiste) regulatiivsete aktide alusel turutegijatena.

Muudatusettepanek 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) „turutegija” – isik, kes on pidevalt 
finantsturgudel, olles valmis kauplema oma 
arvel, ostes ja müües finantsinstrumente 
oma kapitali eest enda määratud 
hindadega;

6) „turutegija” – isik, kes on pidevalt 
finantsturgudel, olles valmis kauplema oma 
arvel, ostes ja müües finantsinstrumente 
oma kapitali eest;

Or. en

Selgitus

Nagu seda on soovitanud ka SEC/CFTC, peaksid turutegijad julgustama esitama 
korrapäraselt mõistlikke ja turuga seotud müügi- ja ostupakkumisi.

Muudatusettepanek 462
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) „väike või keskmise suurusega 
ettevõtja” – käesoleva direktiivi 
kohaldamisel ettevõtja, kelle keskmine 
turukapitalisatsioon viimasel kolmel 
kalendriaastal on aastalõpunoteeringute 
kohaselt olnud alla 100 000 000 euro;

12) „väike või keskmise suurusega 
ettevõtja” – käesoleva direktiivi 
kohaldamisel osutab erinevates 
liikmesriikides kasutatavatele riiklikele 
mudelitele;

Or. en

Selgitus

Finantsinstrumentide turgude direktiiv peaks kajastama läbipaistvuse direktiivi, kus puudub 
väikese või keskmise suurusega ettevõtja määratlus, ning selle määratluse tõlgendamine 
vastavalt riiklikele mudelitele jäetakse liikmesriikide otsustada. Komisjon on küll märkinud 
oma mõjuhinnangus läbipaistvuse direktiivi kohta, et „…mida käsitatakse väikese noteeritud 
ühinguna ühes liikmesriigis, võidakse käsitada suure ühinguna teises liikmesriigis. Seetõttu, 
kui käesolev mõjuhinnang osutab „väikestele või keskmise suurusega ettevõtjatele”, osutab 
see erinevates liikmesriikides kasutatavatele riiklikele mudelitele.
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Muudatusettepanek 463
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) „väike või keskmise suurusega 
ettevõtja” – käesoleva direktiivi 
kohaldamisel ettevõtja, kelle keskmine 
turukapitalisatsioon viimasel kolmel 
kalendriaastal on aastalõpunoteeringute 
kohaselt olnud alla 100 000 000 euro;

12) „väike või keskmise suurusega 
ettevõtja” – käesoleva direktiivi 
kohaldamisel ettevõtja, kelle keskmine 
turukapitalisatsioon viimasel kolmel 
kalendriaastal on aastalõpunoteeringute 
kohaselt olnud alla 200 000 000 euro;

Or. en

Muudatusettepanek 464
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) „finantsinstrument” – I lisa C jaos 
täpsustatud instrumendid;

14) „finantsinstrument” – käesoleva 
direktiivi tähenduses I lisa C jaos ja I lisa 
C a jaos, määruses (EL) nr …/… 
[finantsinstrumentide turgude määrus] ja 
määruses (EL) nr …/... [turu 
kuritarvitamist käsitlev määrus] ja 
direktiivis (EL) nr …/... [turu 
kuritarvitamist käsitlev direktiiv] 
täpsustatud instrumendid;

Or. en

Selgitus

Saastekvoodid ei ole oma iseloomult finantsinstrumendid, kuid need hõlmatakse 
finantsinstrumentide turgude direktiivis ja määruses ning turu kuritarvitamist käsitlevas 
direktiivis ja määruses.
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Muudatusettepanek 465
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24) „emaettevõtja” – emaettevõtja, nagu on 
määratletud nõukogu 13. juuni 1983. aasta 
seitsmenda direktiivi 83/349/EMÜ 
(konsolideeritud aastaaruannete kohta) 
artiklites 1 ja 2;

24) „emaettevõtja” – emaettevõtja, nagu on 
määratletud nõukogu 13. juuni 1983. aasta 
seitsmenda direktiivi 83/349/EMÜ 
(konsolideeritud aastaaruannete kohta) 
artiklites 1 ja 2, ning ühiselt juhitav 
ettevõtja, nagu on määratletud selle 
direktiivi artiklis 32;

Or. en

Selgitus

Emaettevõtja ja tütarettevõtja määratlused (artikli 2 lõike 1 punkt b viitega artikli 4 lõikele 2) 
on ebapiisavad, kuna mitme aktsionäri omanduses olevad tütarettevõtjad ei ole hõlmatud. 
Selline ettevõtlusstruktuur peab sisalduma kavandatavas ettepanekus, et tagada õigusakti 
tasakaalustatus ja õiglus. Seetõttu tuleks erandit laiendada ühiselt juhitavatele ettevõtjatele, 
nagu need on määratletud nõukogu 13. juuni 1983. aasta seitsmenda direktiivi 83/349/EMÜ 
artiklis 32.

Muudatusettepanek 466
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25) „tütarettevõtja” – tütarettevõtja, nagu 
on määratletud direktiivi 83/349/EMÜ 
artiklites 1 ja 2, sealhulgas 
põhiemaettevõtja tütarettevõtja 
tütarettevõtjad;

25) „tütarettevõtja” – tütarettevõtja, nagu 
on määratletud direktiivi 83/349/EMÜ 
artiklites 1 ja 2, ning ühiselt juhitav 
ettevõtja, nagu on määratletud selle 
direktiivi artiklis 32, sealhulgas 
põhiemaettevõtja tütarettevõtja 
tütarettevõtjad;

Or. en
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Selgitus

Emaettevõtja ja tütarettevõtja määratlused (artikli 2 lõike 1 punkt b viitega artikli 4 lõikele 2) 
on ebapiisavad, kuna mitme aktsionäri omanduses olevad tütarettevõtjad ei ole hõlmatud. 
Selline ettevõtlusstruktuur peab sisalduma kavandatavas ettepanekus, et tagada õigusakti 
tasakaalustatus ja õiglus. Seetõttu tuleks erandit laiendada ühiselt juhitavatele ettevõtjatele, 
nagu need on määratletud nõukogu 13. juuni 1983. aasta seitsmenda direktiivi 83/349/EMÜ 
artiklis 32.

Muudatusettepanek 467
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25 a) „grupi tasand” – hõlmab ettevõtjate 
konsolideeritud ja konsolideerimata 
grupid, mis osutab kõrvalteenuseid oma 
aktsionäridele ja nendega seotud 
ettevõtjatele, kui nad osalevad samas 
äritegevuses, mis on grupi 
põhitegevusala;

Or. en

Selgitus

The term „on a group basis” should be defined. Current definitions of parent un-dertaking 
and subsidiary are not suitable in this context as they do not pay atten-tion especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market. 
They usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure 
needs to be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation. 
The amendment is intended to avoid discriminations towards commercial companies that 
cannot afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their 
main business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
consolidated. They choose this construction in order to create a criti-cal mass to access 
traded markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of 
the group members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet 
the requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated -
financial institutes are ex-cluded from the exemption.
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Muudatusettepanek 468
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27) „juhtorgan” – järelevalve- ja 
juhtimisfunktsiooni täitev ühingu 
juhtimisorgan, mis teeb lõplikke otsuseid 
ning millel on õigus kehtestada ühingu
strateegia, eesmärgid ja üldine 
arengusuundumus. Juhtimisorganisse
kuuluvad ühingu äritegevust tegelikult 
suunavad isikud;

27) „juhtorgan” – asutuse organ või 
organid, mis on määratud kooskõlas 
siseriikliku õigusega ning millel on õigus 
kehtestada asutuse strateegia, eesmärgid ja 
üldine arengusuundumus ning mis 
teostavad juhatuse otsuste tegemise 
jälgimist ja kontrolli. Sinna kuuluvad 
asutuse äritegevust tegelikult suunavad 
isikud.

Konkreetsemalt hõlmavad viited 
juhtorganile nii esimeses lõigus osutatud 
organi või organite juhtimis- kui ka 
järelevalvefunktsioone. Kui kooskõlas 
liikmesriigi õigusega on juhtorgani 
juhtimis- ja järelevalvefunktsioonid 
määratud eri organitele või eri liikmetele 
ühes organis, eristab liikmesriik 
vastutavaid organeid või juhtorgani 
liikmeid kooskõlas oma siseriikliku 
õigusega, välja arvatud juhtudel, kui 
käesolevas direktiivis on teisiti sätestatud. 
Käesoleva direktiivi mõistes tähendab 
„juhtimisfunktsioon” krediidiasutuse või 
finantseerimisühingu strateegia, 
eesmärkide ja üldise juhtimise määramist 
ning „järelevalvefunktsioon” tähendab 
juhatuse otsuste tegemise jälgimist ja 
kontrolli;

Or. en

Selgitus

Seoses äriühingu üldjuhtimisega on väga tähtis, et finantsinstrumentide turgude direktiivis 
kehtestataks samad nõuded kui neljandas kapitalinõuete direktiivis. Need 
muudatusettepanekud on seetõttu samaväärsed nendega, mille fraktsioon ECR on esitanud 
neljanda kapitalinõuete direktiivi ettepanekute kohta.
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Muudatusettepanek 469
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27) „juhtorgan” – järelevalve- ja 
juhtimisfunktsiooni täitev ühingu
juhtimisorgan, mis teeb lõplikke otsuseid 
ning millel on õigus kehtestada ühingu
strateegia, eesmärgid ja üldine 
arengusuundumus. Juhtimisorganisse
kuuluvad ühingu äritegevust tegelikult 
suunavad isikud;

27) „juhtorgan” – järelevalve- ja 
juhtimisfunktsiooni täitev 
investeerimisühingu, turu korraldaja või 
andmearuandlusteenuse osutaja
juhtimisorgan, mis teeb lõplikke otsuseid 
ning millel on õigus kehtestada 
investeerimisühingu, turu korraldaja või 
andmearuandlusteenuse osutaja
strateegia, eesmärgid ja üldine 
arengusuundumus, sh üksuse äritegevust 
tegelikult suunavad isikud;

Or. en

Selgitus

Juhtorgani määratlus peaks olema ühtlustatud nii finantsinstrumentide turgude määruse kui 
ka finantsinstrumentide turgude direktiiviga. Sama muudatusettepanek on esitatud ka 
finantsinstrumentide turgude määruses.

Muudatusettepanek 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28) „järelevalvefunktsiooni täitev 
juhtorgan” – juhtorgan, mis teostab 
järelevalvet seoses juhtimisotsuste 
tegemise kontrolli ja jälgimisega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seoses äriühingu üldjuhtimisega on väga tähtis, et finantsinstrumentide turgude direktiivis 
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kehtestataks samad nõuded kui neljandas kapitalinõuete direktiivis. Need 
muudatusettepanekud on seetõttu samaväärsed nendega, mille fraktsioon ECR on esitanud 
neljanda kapitalinõuete direktiivi ettepanekute kohta.

Muudatusettepanek 471
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30) „algoritmkauplemine” – kauplemine 
finantsinstrumentidega, kui arvuti algoritm 
määrab vähese inimsekkumisega või ilma 
inimsekkumiseta automaatselt kindlaks 
korralduste parameetrid, näiteks selle, kas 
käivitada korraldus, samuti ajastuse, 
korralduse hinna või koguse või selle, 
kuidas hallata korraldust pärast selle 
esitamist. See määratlus ei hõlma süsteemi, 
mida kasutatakse üksnes korralduste 
suunamiseks ühte või mitmesse 
kauplemiskohta või korralduste 
kinnitamiseks;

30) „algoritmkauplemine” – kauplemine 
finantsinstrumentidega, kui arvuti algoritm 
määrab vähese inimsekkumisega või ilma 
inimsekkumiseta automaatselt kindlaks 
kõik või peaaegu kõik või olulise osa 
korralduste parameetritest, näiteks selle, 
kas käivitada korraldus, samuti ajastuse, 
korralduse hinna või koguse või selle, 
kuidas hallata korraldust pärast selle
esitamist. See määratlus ei hõlma süsteemi, 
mida kasutatakse üksnes korralduste 
suunamiseks ühte või mitmesse 
kauplemiskohta või korralduste 
kinnitamiseks;

Or. en

Selgitus

Komisjoni algoritmkauplemise määratlus hõlmab kõiki ettevõtjaid, kes kasutavad algoritme 
osana oma kauplemisstrateegiast, sh automatiseeritud täitmisjärgset töötlemist. Selle 
muudatusettepanekuga lisatakse selgust.

Muudatusettepanek 472
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 30 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 a) „välkkauplemine” –
algoritmkauplemine, millel on järgmised 
tunnused:
1) korralduste suur arv, võrrelduna 
asjaomases kauplemiskohas kauplevate 
osaliste esitatud korralduste keskmise 
arvuga;
2) välkkiire korralduste 
tühistamine/asendamine;
3) endale kuuluvate varadega 
kauplemine;
5) päeva lõpus olulise netopositsiooni 
puudumine (ingl k flat position);
6) positsioone võetakse väga lühikesteks 
hoidmisaegadeks;
7) teenitavad marginaalid on väga 
madalad ühe tehingu kohta;
8) kasutatakse korralduste käsitlemise 
süsteeme, mille kauplemiskiirus on 
lähedane tehingu minimaalsele 
latentsusajale;
9) kasutatakse ühispaiknemis- ja 
lähikonnateenuseid ning individuaalseid 
sisendandmeid;
10) keskendutakse väga likviidsetele 
instrumentidele;
10) korralduste algatamise, andmise, 
suunamise ja täitmise suhtes 
automatiseeritud otsuste tegemiseks 
kasutatakse arvutiprogramme või 
algoritme.
ESMA vaatab eespool nimetatud 
määratluse sobivuse igal aastal läbi, et 
tagada, et see on kooskõlas turu 
suundumustega, sobiv asjaomaste 
väärtpaberite kogumile ning reguleeritud 
turgude, mitmepoolsete ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide poolt 
nõuetekohaselt kontrollitud, ning annab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
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komisjonile aru.

Or. en

Selgitus

Välkkauplemise määratlemise suhtes on tähtis kehtestada miinimumkriteeriumid strateegia 
jaoks, mis hõlmab välkkauplemist, et tagada selle määratlemine ning kohaldamine artikli 17 
lõike 3 tähenduses; ESMA peaks korrapäraselt hindama nende kriteeriumide asjakohasust, et 
tagada nende kestvus turgude arengute suhtes.

Muudatusettepanek 473
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 b) „välkkauplemise strateegia” –
finantsinstrumentidega kauplemise 
strateegia, mis hõlmab välkkauplemist ja 
millel on vähemalt neli tunnusjoont 
järgmistest tunnusjoontest:
i) see kasutab ühispaiknemise või 
lähikonna veebimajutusrajatisi;
ii) see kasutab otsest turulepääsu;
iii) see on seotud vähemalt 50%-ga 
päevasest portfellikäibest;
iv) korralduste ja tehingute suhtarv on 
suurem kui 4:1;
v) tühistatud korralduste (sh osaliste 
tühistuste) osakaal on suurem kui 20%;
vi) enamik võetud positsioonidest 
suletakse samal päeval;
vii) üle 50% korraldustest või tehingutest 
tehakse kauplemiskohas, mis pakub 
hinnaalandusi või maksevähendeid 
korraldustele, mis tekitavad likviidsust ja 
millel on õigus sellistele 
maksevähenditele;

Or. en
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Selgitus

Puudub vajadus välkkauplemisstrateegiate määratlemiseks selleks, et tagada eristatus 
muudest investoritest turul; seetõttu tehakse käesolevas muudatusettepanekus ettepanek 
piirata mõnda kriteeriumi, et ennetada eeskirjade täitmise vältimist välkkauplemisstrateegiaid 
kasutavate isikute poolt.

Muudatusettepanek 474
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 a) „välkkauplemine” –
algoritmkauplemise vorm, mille 
kasumlikkus sõltub tehnoloogia 
kasutamisest selleks, et oleks võimalik 
korraldusi edastada, tühistada ja muuta 
edastus-, tühistus- või 
muutmismehhanismi minimaalse 
füüsiliselt võimaliku latentsusaja 
lähedaste intervallidega;

Or. en

Selgitus

Tähtis on eristada välkkauplemist algoritmidest, mis kujutavad endast kauplemisstrateegiaid, 
mis ei sõltu muudest turuosalistest kiirem olemisest.

Muudatusettepanek 475
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 a) „välkkauplemine” –
finantsinstrumentidega kauplemine, mille 
korral arvutiprogramm määratleb 
automaatselt korralduste üksikud 
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parameetrid, juurdepääsu 
täitmiskohtadele, juurdepääsu 
turuandmetele ja korralduste suunamise, 
ning millel on järgmised tunnused:
a) väga suur korralduste ja tehingute 
suhtarv;
b) väga lühikesed hoidmisajad;
c) ühispaiknemise kasutamine;
d) vähemalt 50% päevasest 
portfellikäibest.
Pädevad asutused peavad määratlema iga 
kauplemiskoha konkreetsed tunnused 
vastavalt nende tunnusjoontele ja 
likviidsusele.

Or. en

Muudatusettepanek 476
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 a) „välkkauplemise strateegia” – oma 
arvel finantsinstrumentidega kauplemise 
strateegia, mis hõlmab välkkauplemist ja 
millel on vähemalt neli omadust 
järgmistest omadustest:
i) see kasutab süsteemide ühispaiknemist 
või otsest juurdepääsu turule;
ii) see on seotud vähemalt 50%-ga 
päevasest portfellikäibest;
iii) korralduste ja tehingute suhtarv on 
suurem kui 4:1;
iv) tühistatud korralduste osakaal on 
suurem kui 20%;
v) enamik võetud positsioonidest suletakse 
samal päeval;
vi) üle 50% korraldustest või tehingutest 
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tehakse kauplemiskohas, mis pakub 
hinnaalandusi või maksevähendeid 
korraldustele, mis tekitavad likviidsust ja 
millel on õigus sellistele 
maksevähenditele.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 a) „välkalgoritmkauplemise strateegia” 
– algoritmkauplemisstrateegia, mida 
iseloomustab lühikeste positsioonide 
võtmine, korralduste käitlemise 
süsteemide kasutamine, mille kiirused on 
lähedased tehingu minimaalsele 
latentsusajale, ning võrgu ja muud tüüpi 
latentsuste pidevaks ja 
investeerimisühingule klientide esitatud 
korralduste voost sõltumatuks 
minimaliseerimiseks mõeldud 
infrastruktuur.
Välkalgoritmkauplemise strateegia, nagu 
see on eespool määratletud, võib hõlmata 
eelkõige üht või mitut järgmist elementi:
a) korralduse algatamise, andmise, 
suunamise ja täitmise määrab süsteem iga 
tehingu või korralduse kohta ilma 
inimsekkumiseta;
b) lühike tähtaeg positsioonide võtmiseks 
ja sulgemiseks;
c) kõrge päevane portfellikäive;
d) suur korralduste ja tehingute suhtarv 
päeva jooksul ja
e) kauplemispäeva lõpetamine ilma 
netopositsioonita või peaaegu ilma 
netopositsioonita.
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Or. en

Selgitus

Juhindutakse Euroopa Komisjoni mitteametlikust dokumendist.

Muudatusettepanek 478
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 30 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 b) „välkkauplemise strateegia” – oma 
arvel finantsinstrumentidega kauplemise 
strateegia, mis hõlmab välkkauplemist ja 
millel on järgmised tunnusjooned:
i) see kasutab süsteemide ühispaiknemist;
ii) see on seotud vähemalt 50%-ga 
päevasest portfellikäibest;
iii) korralduste ja tehingute suhtarv on 
päeva jooksul suurem kui 250:1;
iv) tühistatud korralduste osakaal on 
suurem kui 20%;
v) enamik võetud positsioonidest suletakse 
samal päeval.
ESMA vaatab eespool loetletud 
kriteeriumide sobivuse igal aastal läbi, et 
tagada, et need on kooskõlas turu 
suundumustega, sobivad asjaomaste 
väärtpaberite kogumile ning on 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete ja 
organiseeritud kauplemissüsteemide poolt 
nõuetekohaselt kontrollitud, ning annab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile aru;

Or. en

Selgitus

Välkkauplemise määratlemise suhtes on tähtis kehtestada miinimumkriteeriumid strateegia 
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jaoks, mis hõlmab välkkauplemist, et tagada selle määratlemine ning kohaldamine artikli 17 
lõike 3 tähenduses; ESMA peaks korrapäraselt hindama nende kriteeriumide asjakohasust, et 
tagada nende kestvus turgude arengute suhtes.

Muudatusettepanek 479
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 30 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 b) „välkalgoritmkauplemise strateegia” 
– algoritmkauplemisstrateegia, mida 
iseloomustab lühikeste positsioonide 
võtmine, korralduste käitlemise 
süsteemide kasutamine, mille kiirused on 
lähedased tehingu minimaalsele 
latentsusajale, ning võrgu ja muud tüüpi 
latentsuste pidevaks ja 
investeerimisühingule klientide esitatud 
korralduste voost sõltumatuks 
minimaliseerimiseks mõeldud 
infrastruktuur.
Välkalgoritmkauplemise strateegia, nagu 
see on eespool määratletud, võib hõlmata 
eelkõige üht või mitut järgmist elementi:
– korralduse algatamise, andmise, 
suunamise ja täitmise määrab süsteem iga 
tehingu või korralduse kohta ilma 
inimsekkumiseta;
– lühike tähtaeg positsioonide võtmiseks 
ja sulgemiseks;
– kõrge päevane portfellikäive;
– suur korralduste ja tehingute suhtarv 
päeva jooksul ja
– kauplemispäeva lõpetamine ilma 
netopositsioonita või peaaegu ilma 
netopositsioonita.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni poolt mitteametlikus dokumendis välja pakutud määratlus.

Muudatusettepanek 480
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 30 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 d) „sponsoreeritud juurdepääs” – kord, 
mille kaudu kauplemisplatvormi liikmeks 
või osaliseks või kasutajaks olev 
investeerimisühing lubab klientidel 
investeerimisühingu kauplemiskoodi 
alusel elektrooniliselt ja otse kindlale 
kauplemisplatvormile korraldusi 
edastada, edastamata korraldusi 
investeerimisühingu siseste elektrooniliste 
kauplemissüsteemide kaudu;

Or. en

Selgitus

Käesoleva kavandatud muudatusettepaneku eesmärgiks on erinevate meetodite rõhutamine, 
mille kaudu turuosalised saavad juurdepääsu kauplemisplatvormile. Käesolev sõnastus on 
võetud ESMA suunistest süsteemide ja kontrollide kohta, mis avaldati 22. detsembril 2011, 
viide: ESMA/2011/456.

Muudatusettepanek 481
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 30 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 e) „avatud” või „filtreerimata” 
juurdepääs reguleeritud turule või 
mitmepoolsele kauplemissüsteemile, kui 
kliendi korraldused ei läbi 
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kauplemiseelseid kontrolle enne 
reguleeritud turule või mitmepoolsele 
kauplemissüsteemile edastamist, on 
finantsinstrumentide turgude direktiivi 
alusel keelatud. Seetõttu ei peaks 
sponsoreeritud juurdepääsuga kliendil 
olema kunagi võimalik korraldust 
kauplemisplatvormile edastada, ilma et 
korraldus läbiks investeerimisühingu 
kauplemiseelseid kontrolle.

Or. en

Selgitus

Käesoleva kavandatud muudatusettepaneku eesmärk on erinevate meetodite rõhutamine, 
mille kaudu turuosalised saavad juurdepääsu kauplemisplatvormile. Käesolev sõnastus on 
võetud ESMA suunistest süsteemide ja kontrollide kohta, mis avaldati 22. detsembril 2011, 
viide: ESMA/2011/456.

Muudatusettepanek 482
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31) „otsene elektrooniline juurdepääs” –
kord kauplemiskohas, kui kauplemiskoha 
liige või osaline lubab isikul kasutada 
oma kauplemiskoodi, nii et kõnealune isik 
saab elektrooniliselt edastada 
finantsinstrumendiga seotud korraldusi 
otse kauplemiskohta. See määratlus 
hõlmab sellist korda sellest olenemata, 
kas isik ka kasutab või ei kasuta 
korralduste edastamiseks kõnealuse 
liikme või osalise infrastruktuuri või 
liikme või osalise mis tahes 
ühendussüsteemi;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 483
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31) „otsene elektrooniline juurdepääs” –
kord kauplemiskohas, kui kauplemiskoha 
liige või osaline lubab isikul kasutada 
oma kauplemiskoodi, nii et kõnealune isik 
saab elektrooniliselt edastada 
finantsinstrumendiga seotud korraldusi
otse kauplemiskohta. See määratlus 
hõlmab sellist korda sellest olenemata,
kas isik ka kasutab või ei kasuta 
korralduste edastamiseks kõnealuse 
liikme või osalise infrastruktuuri või 
liikme või osalise mis tahes 
ühendussüsteemi;

31 ) „otsene elektrooniline juurdepääs” –
kord, mille kaudu kauplemisplatvormi 
liikmeks või osaliseks või kasutajaks olev 
investeerimisühing lubab klientidel 
elektrooniliselt investeerimisühingu 
sisestele elektroonilistele 
kauplemissüsteemidele korraldusi
edastada, mis edastatakse uuesti 
automaatselt investeerimisühingu 
kauplemiskoodi alusel kindlale 
kauplemisplatvormile;

Or. en

Selgitus

Käesoleva kavandatud muudatusettepaneku eesmärk on erinevate meetodite rõhutamine, 
mille kaudu turuosalised saavad juurdepääsu kauplemisplatvormile. Käesolev sõnastus on 
võetud ESMA suunistest süsteemide ja kontrollide kohta, mis avaldati 22. detsembril 2011, 
viide: ESMA/2011/456.

Muudatusettepanek 484
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31) „otsene elektrooniline juurdepääs” –
kord kauplemiskohas, kui kauplemiskoha 
liige või osaline lubab isikul kasutada oma 
kauplemiskoodi, nii et kõnealune isik saab 
elektrooniliselt edastada 
finantsinstrumendiga seotud korraldusi otse 

31) „otsene juurdepääs turule” – kord 
kauplemiskohas, kui kauplemiskoha liige 
või osaline lubab isikul kasutada oma 
kauplemiskoodi, nii et kõnealune isik saab 
elektrooniliselt edastada 
finantsinstrumendiga seotud korraldusi otse 
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kauplemiskohta. See määratlus hõlmab 
sellist korda sellest olenemata, kas isik ka 
kasutab või ei kasuta korralduste 
edastamiseks kõnealuse liikme või osalise 
infrastruktuuri või liikme või osalise mis 
tahes ühendussüsteemi;

kauplemiskohta. See määratlus hõlmab 
sellist korda sellest olenemata, kas isik ka 
kasutab või ei kasuta korralduste 
edastamiseks kõnealuse liikme või osalise 
infrastruktuuri või liikme või osalise mis 
tahes ühendussüsteemi;

Or. en

Selgitus

Viited otsesele elektroonilisele juurdepääsule peaksid olema muudetud „otseseks 
juurdepääsuks turule”, et tagada kooskõla 2012. aasta veebruaris avaldatud ESMA tehniliste 
suunistega „Kauplemisplatvormide, investeerimisühingute ja pädevate asutuste poolt 
automatiseeritud kauplemiskeskkonnas kasutatavad süsteemid ja kontrollid” ESMA/2012/122 
(ET).

Muudatusettepanek 485
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31) „otsene elektrooniline juurdepääs” –
kord kauplemiskohas, kui kauplemiskoha 
liige või osaline lubab isikul kasutada oma 
kauplemiskoodi, nii et kõnealune isik saab 
elektrooniliselt edastada 
finantsinstrumendiga seotud korraldusi otse 
kauplemiskohta. See määratlus hõlmab 
sellist korda sellest olenemata, kas isik ka 
kasutab või ei kasuta korralduste 
edastamiseks kõnealuse liikme või osalise
infrastruktuuri või liikme või osalise mis 
tahes ühendussüsteemi;

31) „otsene elektrooniline juurdepääs” –
kord kauplemiskohas, kui kauplemiskoha 
liige või osaline lubab isikul kasutada oma 
kauplemiskoodi, nii et kõnealune isik saab 
elektrooniliselt edastada 
finantsinstrumendiga seotud korraldusi otse 
kauplemiskohta. See määratlus hõlmab 
kõnealuse liikme infrastruktuuri
kasutamist isiku poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 486
Markus Ferber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31 a) „otsene juurdepääs turule” – kord, 
mille kohaselt kauplemiskoha liige või 
osaline lubab isikul kasutada oma 
kauplemiskoodi nii, et kõnealune isik 
saaks elektrooniliselt investeerimisühingu 
sisestele elektroonilistele 
kauplemissüsteemidele korraldusi 
edastada, mis edastatakse uuesti 
automaatselt investeerimisühingu 
kauplemiskoodi alusel kindlale 
kauplemiskohale;

Or. en

Muudatusettepanek 487
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 31 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31 b) „sponsoreeritud juurdepääs” – kord, 
mille kohaselt kauplemiskoha liige või 
osaline lubab isikul kasutada oma 
kauplemiskoodi nii, et kõnealune isik 
saaks investeerimisühingu 
kauplemiskoodi alusel elektrooniliselt 
kindlale kauplemiskohale korraldusi 
edastada, suunamata korraldusi läbi 
investeerimisühingu siseste elektrooniliste 
kauplemissüsteemide;

Or. en

Muudatusettepanek 488
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 a) „ühildatud printsipaalkauplemine” 
– tehing, mis koosneb kahest või enamast 
etapist, kus investeerimisühing või turu 
korraldaja on osapoolena kaasatud igas 
etapis, mis on algatatud ühe või enama 
kliendi korralduste täitmise 
hõlbustamiseks, millega ei kaasne 
investeerimisühingu nõustumine 
tururiskiga;

Or. en

Selgitus

See on ühildatud printsipaalkauplemise määratlus, mis ei erine oma varadega kauplemisest. 
Ühildatud printsipaalkauplemine kirjeldab tehingut, kus ühing/korraldaja on tehingu keskmes 
ning ta muutub müüjast ostjaks ja ostjast müüjaks. Seda võib esineda, et hõlbustada klientide 
tehingute sooritamist ja/või et tehinguid oleks võimalik anonüümseteks muuta.

Muudatusettepanek 489
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 a) „turgu moonutavad positsioonid” –
positsioonid, mis ei vähenda objektiivselt 
kaupade kauplemistegevusega otseselt 
seotud riske ning mis on kõrgemad 
vajalikest tasemetest, et pakkuda piisavat 
likviidsust objektiivselt kaupade 
kauplemistegevusega seotud riske 
vähendavate positsioonide jaoks, või mis 
muul viisil moonutavad turu hindade 
avalikustamise funktsiooni;

Or. en
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Selgitus

Vajalik määratlus, et eristada spekulatiivseid ja riskide eest kaitsvaid positsioone.

Muudatusettepanek 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 a) „kindlustuspõhised investeeringud” 
– kindlustuslepingud, mille korral 
kliendile makstav summa on vara 
turuväärtuse või varalt makstava tasu või 
viiteväärtuse suhtes avatud ning mille 
korral klient ei ole vara otsene valdaja;

Or. en

Selgitus

Kindlustuspõhised investeeringud peaksid olema finantsinstrumentide turgude direktiivis 
hõlmatud.

Muudatusettepanek 491
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 a) „üleliigne spekuleerimine” –
käesoleva määruse tähenduses 
kauplemistegevus mis tahes varaga, mis 
põhineb vastava vara müügilepingul, 
mida täidetakse tulevikus või mille puhul 
kehtivad kauplemiskohtade või 
börsiväliste turgude suhtes kohaldatavad 
eeskirjad seoses olulise hindade 
avalikustamise lepinguga, mis põhjustab 
või kujutab endast vastavate varade 
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korrapärasele hinnakujundamisele tõsist 
volatiilsuse, moonutuste või 
põhjendamatute muudatuste ohtu või mis 
põhjustab hinnakujundamise kõrvale 
kaldumist põhimõtetest;

Or. en

Selgitus

Spekulandid on kaubaturgude jaoks olulised, et tagada likviidsus heas usus riskide 
maandamisel, kui pika- ja lühiajaliste riskimaandajate vahel valitseb tasakaalustamatus. 
Mõnedel kaubaturgudel on riskimaandajate maht siiski spekulantide omast väiksem, mis viib 
riskini, et hinnatasemeid ja volatiilsust ei suuna enam põhitingimused. Ülemäärase 
spekuleerimise määratlemine annab järelevalveasutustele ja turgudele täiendava õigustuse 
sekkumiseks riskimaandajate huvide kaitsmise eesmärgil.

Muudatusettepanek 492
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 a) „ülemäärane spekuleerimine” – mis 
tahes isiku, sh mis tahes isikute gruppide 
või klasside võetud positsioonid, mis ei 
vähenda objektiivselt selle isiku 
kaupadega kauplemisega otseselt seotud 
riske ning mille puhul vastaspool ei 
vähenda tema kauplemisega otseselt 
seotud riske;

Or. en

Muudatusettepanek 493
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 33 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 a) „põhitegevusala riske vähendavad 
tegevused” – tootmis-, müügi- ja muude 
riskide maandamine;

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse riskide maandamise määratluse tähtsust erandite jaoks, peaks komisjoni 
põhjenduses 88 avaldatud kavatsus olema otseselt direktiivis hõlmatud. Erinevaid riske 
maandav kauplemine on ohutute hulgimüügiturgude tagamise võtmetegur. Määratlusse tuleks 
lisada müügiga seotud riskide maandamine, et võimaldada finantssektori välistel ettevõtjatel 
võimalikult palju riske maandada.

Muudatusettepanek 494
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 b) „teenusepakkuja kogukulu” – kõik 
kulud, mille klient peab 
investeerimisühingule hüvitama, kui ta 
ostab investeerimisteenust või 
finantsinstrumendi, mis hõlmab muu 
hulgas järgmisi igal aastal arvutatavaid 
elemente:
a) iga-aastane juhtimistasu;
b) hoidmistasu ja halduskulud;
c) tulemustasud, mis põhinevad viimase 
12 kuu avaldatud tulemustasul või kuni 
3 aasta keskmisel, kui need andmed on 
kättesaadavad;
c) kauplemiskulud, mis põhinevad viimase 
12 kuu avaldatud tulemustasul või kuni 
3 aasta keskmisel, kui need andmed on 
kättesaadavad;
e) kõikide hõlmatud fondide kogukulu 
seoses nende jooksvate kuludega, kui fond 
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investeerib mis tahes eurofondidesse, 
Euroopa koolitusfondidesse või suletud 
investeerimisfondidesse või mõnda 
muusse ühisvahendisse;
f) mis tahes muud kulud, mis ei ole 
eespool hõlmatud.
Teenusepakkuja kogukulu arvutatakse 
igal aastal protsendina.

Or. en

Selgitus

Käesolev määratlus tagab, et kõik investorile üle kantavad kulud on selgitatud, mis tagab 
avalikustamise ja läbipaistvuse kõrge taseme.

Muudatusettepanek 495
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 b) „heas usus tehtud 
riskimaandustehing” –
a) tehing või positsioon, mis
i) asendab tehtud või tulevikus tehtavaid 
tehinguid või võetud või tulevikus 
võetavaid positsioone hiljem füüsilise 
turustamise kanalis;
ii) on majanduslikult asjakohane riskide 
vähendamiseks äriettevõtte juhtimisel ja 
haldamisel
ja
iii) tekib alljärgnevate elementide 
väärtuste võimaliku muutumise 
tulemusel:
– varad, mida isik omab, toodab, 
valmistab, töötleb või kaubastab või mille 
omamist, tootmist, valmistamist, töötlemist 
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või kaubastamist ta eeldab;
– kohustused, mis isikul on või mille 
tekkimist ta eeldab, või
– teenused, mida isik osutab, ostab või 
mille osutamist või ostmist ta eeldab,
või
b) tehing või positsioon, mis vähendab 
tuletisinstrumendist tuleneva 
positsiooniga kaasnevaid riske, mis
i) teostati vastaspoole suhtes, kelle jaoks 
tehing kvalifitseeruks heas usus tehtud 
riskimaandustehinguks vastavalt 
punktile a;
ii) või mis vastab punkti a nõuetele.

Or. en

Selgitus

Kaubaturgude majandusliku kasu edendamiseks on oluline esitada riski maandamise 
määratlus. Turujärelevalve peaks edendama nende osapoolte huve, kes kannavad 
kaubahindadega seotud riske, mis on äritegevuse vältimatu tagajärg ja mitte hinnakihlvedu. 
Erandid tuleks siduda kõnealuse määratlusega, nagu seda on tehtud Euroopa turu 
infrastruktuuri määruse ja Dodd-Franki seaduse raames.

Muudatusettepanek 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 33 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 c) „investeeringu kogukulu” – kõik 
kulud, mille klient peab 
investeerimisühingule hüvitama, kui ta 
ostab investeerimisteenust või 
finantsinstrumendi müügikanali kaudu, 
mis hõlmab teenusepakkuja kogukulu, ja 
järgmised igal aastal arvutatavad 
elemendid:
a) platvormitasud, kui teenusepakkuja 
kogukulu neid juba ei hõlma;
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b) sisenemis- ja väljumiskulud, mis 
vastavalt investeeringu eeldatavale 
kestusele amortiseeruvad viie aasta 
jooksul, v.a juhul, kui see on teisiti 
sätestatud;
c) nõustamistasud ilma mis tahes 
klientidele tagastatud maksevähenditeta, 
mis vastavalt investeeringu eeldatavale 
kestusele amortiseeruvad viie aasta 
jooksul, v.a juhul, kui see on teisiti 
sätestatud;
d) mis tahes muud kulud, mis ei ole 
eespool hõlmatud.
Investeeringu kogukulu arvutatakse igal 
aastal protsendina.

Or. en

Selgitus

Käesolev määratlus tagab, et kõik investorile üle kantavad kulud on selgitatud, mis tagab 
avalikustamise ja läbipaistvuse kõrge taseme.

Muudatusettepanek 497
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte selliste meetmete kohta, 
millega täpsustatakse käesoleva artikli 
lõikes 1 sätestatud mõistete mõningaid 
tehnilisi aspekte, et kohandada neid 
vastavalt turu suundumustele.

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte selliste meetmete kohta, millega 
täpsustatakse käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud mõistete mõningaid tehnilisi 
aspekte, et kohandada neid vastavalt turu 
suundumustele, eelkõige seoses lõike 2 
punktiga 30 a.

Or. en

Selgitus

Kui välkkauplemisstrateegiate määratlus osutub liiga piiravaks või mitte piisavalt piiravaks, 
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peaks olema võimalik kasutada delegeeritud õigusakte selle parandamiseks.

Muudatusettepanek 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte selliste meetmete kohta, millega 
täpsustatakse käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud mõistete mõningaid tehnilisi 
aspekte, et kohandada neid vastavalt turu 
suundumustele.

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte selliste meetmete kohta, millega 
täpsustatakse või muudetakse käesoleva 
artikli lõikes 1 sätestatud mõistete 
mõningaid tehnilisi aspekte, et vajaduse 
korral võtta arvesse järgmist:
a) finantsturgude tehniline areng;
b) kuritarvitavate tegevuste loetelu, millele 
on osutatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ... määruse (EL) nr .../... [turu 
kuritarvitamist käsitlev määrus] 
artikli 34b punktis b eelkõige seoses 
välkkauplemisega ning sealhulgas, kuid 
mitte ainult, tüssamisega, noteeringutega 
üleujutamisega ja eksitamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 499
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte selliste meetmete kohta, millega 
täpsustatakse käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud mõistete mõningaid tehnilisi 

3. ESMA võib kavandada regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, millega 
täpsustatakse käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud mõistete tehnilisi aspekte, et 
kohandada neid vastavalt turu 
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aspekte, et kohandada neid vastavalt turu 
suundumustele.

suundumustele.

ESMA esitab need regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 
[…]*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.
__________________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: …

Or. en

Selgitus

Võime finantsinstrumentide turgude direktiivi kohaselt määratluste tehnilisi aspekte 
täpsustada tähendab põhimõtteliselt volitust muuta direktiivi kohaldamisala. Kui see võim on 
puhttehniline, mis on kavandatud määratlusi turu suundumustega ühtlustama, siis on tegu 
tehnilise võimuga, mille üle on ESMA rohkem kvalifitseeritud otsustama.

Muudatusettepanek 500
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte selliste meetmete kohta, millega 
täpsustatakse käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud mõistete mõningaid tehnilisi 
aspekte, et kohandada neid vastavalt turu 
suundumustele.

3. ESMA võib esitada komisjonile 
regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõud, millega täpsustatakse käesoleva 
artikli lõikes 1 sätestatud mõistete tehnilisi 
aspekte, et kohandada neid vastavalt turu 
suundumustele.

ESMA esitab kõnealuste reguleerivate 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[31. detsembriks 2012].
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 



AM\901764ET.doc 79/167 PE489.464v01-00

ET

regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 501
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik nõuab, et 
professionaalseks investeerimisteenuste 
osutamiseks või investeerimistegevuseks 
tavalise tegevuse või äritegevusena on vaja 
eelnevat tegevusluba vastavalt käesoleva 
peatüki sätetele. Sellise tegevusloa annab 
päritoluliikmesriigi pädev asutus, mis on 
määratud kooskõlas artikliga 69.

1. Iga liikmesriik nõuab, et 
professionaalseks investeerimisteenuste 
osutamiseks või investeerimistegevuseks 
tavalise tegevuse või äritegevusena on vaja 
eelnevat tegevusluba vastavalt käesoleva 
peatüki ja määruse (EL) nr …/… 
[finantsinstrumentide turgude määrus] 
artikli 31 sätetele. Sellise tegevusloa annab 
päritoluliikmesriigi pädev asutus, mis on 
määratud kooskõlas artikliga 69.

Or. en

Muudatusettepanek 502
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 lubavad liikmesriigid 
igal turu korraldajal rakendada 
mitmepoolset või organiseeritud
kauplemissüsteemi, kui eelnevalt on 
tõendatud nende vastavus käesoleva 
peatüki sätetele.

2. Erandina lõikest 1 lubavad liikmesriigid 
igal turu korraldajal rakendada 
mitmepoolset kauplemissüsteemi, kui 
eelnevalt on tõendatud nende vastavus 
käesoleva peatüki sätetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid nõuavad, et klientidele 
investeerimisnõustamist, sõltumatut 
investeerimisnõustamist või vajaduse 
korral lisainvesteerimisnõustamist 
pakkuvad üksikisikud peavad tunnustatud 
kutseoskuste alusel omama piisaval 
tasemel teadmisi ja oskusi.

Or. en

Selgitus

Investeerimisnõustamine võib kodanike elu oluliselt mõjutada. Seetõttu peaks vastavatelt 
nõustajatelt nõudma piisaval tasemel kutseoskuste omamist selleks, et nõustada kliente oma 
fondidesse investeerimise suhtes.

Muudatusettepanek 504
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid nõuavad, et klientidele 
investeerimisnõustamist või vajaduse 
korral lisainvesteerimisnõustamist 
pakkuvad üksikisikud peavad tunnustatud 
kutseoskuste alusel omama piisaval 
tasemel teadmisi ja oskusi.
Liikmesriigid nõuavad ka, et sellised 
üksikisikud läbiksid jätkuvalt 
kutsekoolitusi, et oma teadmisi ja oskusi 
täiendada ja kinnitada.

Or. en
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Selgitus

Investeerimisnõustamine võib inimeste elu oluliselt mõjutada. Seetõttu peaks vastavatelt 
nõustajatelt nõudma piisaval tasemel kutseoskuste omamist selleks, et nõustada kliente oma 
fondidesse investeerimise suhtes.

Muudatusettepanek 505
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritoluliikmesriik tagab, et tegevusloas 
on täpsustatud investeerimisteenused, mida 
investeerimisühing võib osutada, või 
tegevusvaldkonnad, kus ta võib tegutseda . 
Tegevusluba võib hõlmata ühte või mitut 
I lisa B jaos nimetatud kõrvalteenust. 
Tegevusluba ei anta mingil juhul üksnes 
kõrvalteenuste osutamiseks.

1. Päritoluliikmesriik tagab, et tegevusloas 
on täpsustatud investeerimisteenused, mida 
investeerimisühing võib osutada, või 
tegevusvaldkonnad, kus ta võib tegutseda. 
Tegevusluba võib hõlmata ühte või mitut I 
lisa B jaos nimetatud kõrvalteenust. 
Tegevusluba ei anta mingil juhul üksnes 
kõrvalteenuste osutamiseks. ESMA vaatab 
nõuetekohase aja jooksul tegevusloa läbi, 
kui kahtlustatakse käesoleva direktiivi 
sätete rikkumist ja kui huvitatud kolmas 
isik on esitanud kaebuse, ning ta võib 
tegevusloa tühistada, et tagada 
finantsturu stabiilsus.

Or. en

Selgitus

Käesoleva artikli lõike 3 kohaselt finantseerimisasutustele antud Euroopa tegevuslubade tõttu 
peaks ESMA finantseerimisasutusi Euroopa tasandil uurima.

Muudatusettepanek 506
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et määrata 
kindlaks:

välja jäetud

a) teave, mis tuleb pädevatele asutustele 
artikli 7 lõike 2 kohaselt esitada, 
sealhulgas tegevuskava;
b) artikli 9 lõikega 2 ette nähtud 
ametissemääramise komisjoni ülesanded;
c) artikli 9 lõike 8 kohased 
investeerimisühingute juhtimise alased 
nõuded ja artikli 9 lõikega 5 ette nähtud 
teavitamiseks vajalik teave;
d) olulist osalust omavate aktsionäride ja 
liikmete suhtes kehtivad nõuded, samuti 
asjaolud, mis võivad takistada pädeva 
asutuse poolset tõhusat järelevalvet 
artikli 10 lõigete 1 ja 2 alusel.
ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[31. detsembriks 2016].
Komisjonile antakse delegeeritud 
volitused võtta vastu esimeses lõigus 
osutatud regulatiivsed tehnilised 
standardid määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud 
korras.

Or. en

Selgitus

Käesolev standard näib ebavajalikuna.

Muudatusettepanek 507
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA töötab välja rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud, et määrata kindlaks 
artikli 7 lõikega 2 ja artikli 9 lõikega 5 ette 
nähtud teavitamise või teabe esitamise 
standardvormid, -mallid ja -menetlused.

ESMA võib välja töötada rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud, et määrata 
kindlaks artikli 7 lõikega 2 ja artikli 9 
lõikega 5 ette nähtud teavitamise või teabe 
esitamise standardvormid, -mallid ja -
menetlused.

Or. en

Muudatusettepanek 508
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[31. detsembriks 2016]. 

ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 509
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võivad 
investeerimisühingule välja antud 
tegevusloa vastavalt käesolevale 
direktiivile tühistada, kui selline 
investeerimisühing:

Pädevad asutused või ESMA võivad 
investeerimisühingule välja antud 
tegevusloa vastavalt käesolevale 
direktiivile tühistada, kui selline 
investeerimisühing:

Or. en
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Muudatusettepanek 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et mis tahes 
investeerimisühingu juhtorgani kõigi
liikmete maine on igal ajal piisavalt hea, 
neil on piisavad teadmised, oskused ja 
kogemused ning nad pühendavad piisavalt 
aega oma ülesannete täitmiseks. 
Liikmesriigid tagavad, et juhtorgani 
liikmed vastavad eelkõige järgmistele 
nõuetele:

1. Juhtorgani liikmete maine on igal ajal 
piisavalt hea, neil on piisavad teadmised, 
oskused ja kogemus ning nad pühendavad 
piisavalt aega oma ülesannete täitmiseks. 
Liikmesriigid tagavad, et juhtorgani 
liikmed vastavad eelkõige järgmistele 
nõuetele:

Or. en

Selgitus

Seoses äriühingu üldjuhtimisega on väga tähtis, et finantsinstrumentide turgude direktiivis 
kehtestataks samad nõuded kui neljandas kapitalinõuete direktiivis. Need 
muudatusettepanekud on seetõttu samaväärsed nendega, mille fraktsioon ECR on esitanud 
neljanda kapitalinõuete direktiivi ettepanekute kohta.

Muudatusettepanek 511
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et mis tahes 
investeerimisühingu juhtorgani kõigi 
liikmete maine on igal ajal piisavalt hea, 
neil on piisavad teadmised, oskused ja 
kogemused ning nad pühendavad piisavalt 
aega oma ülesannete täitmiseks. 
Liikmesriigid tagavad, et juhtorgani 
liikmed vastavad eelkõige järgmistele 
nõuetele:

1. Liikmesriigid nõuavad, et mis tahes 
investeerimisühingu juhtorgani kõigi 
liikmete maine on igal ajal piisavalt hea, 
neil on piisavad teadmised, oskused ja 
kogemused ning nad pühendavad piisavalt 
aega oma ülesannete täitmiseks. 
Juhtorgani liikmed vastavad eelkõige 
järgmistele nõuetele:
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Or. en

Muudatusettepanek 512
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et mis tahes 
investeerimisühingu juhtorgani kõigi 
liikmete maine on igal ajal piisavalt hea, 
neil on piisavad teadmised, oskused ja 
kogemused ning nad pühendavad piisavalt 
aega oma ülesannete täitmiseks. 
Liikmesriigid tagavad, et juhtorgani 
liikmed vastavad eelkõige järgmistele 
nõuetele:

1. Liikmesriigid nõuavad, et mis tahes 
investeerimisühingu juhtorgani kõigi 
liikmete maine on igal ajal piisavalt hea, 
neil on piisavad teadmised, oskused ja 
kogemused ning nad pühendavad piisavalt 
aega oma ülesannete täitmiseks. Võttes 
arvesse investeerimisühingu ja selle 
tegevuse iseloomu ja keerukust, tagavad 
liikmesriigid, et juhtorgani liikmed
vastavad eelkõige järgmistele nõuetele:

Or. en

Muudatusettepanek 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a – esimene ja teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Juhtorgani liikmed pühendavad 
piisavalt aega oma funktsioonide 
täitmisele investeerimisühingus. Neil ei 
ole samal ajal rohkem ametikohti kui üks 
järgmistest kombinatsioonidest:

(a) Krediidiasutuse või 
investeerimisühingu juhtorgani liige, kes 
kavatseb samal ajal kuuluda mitme 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
juhtorganisse, võtab arvesse 
individuaalseid asjaolusid ning 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
tegevuse laadi, ulatust ja keerukust. Oma 
suuruse, sisestruktuuri ning tegevuse 
laadi, ulatuse ja keerukuse poolest oluliste 
krediidiasutuste või investeerimisühingute 
juhtorgani liikmetel ei ole samal ajal 
rohkem ametikohti, kui üks järgmistest 
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kombinatsioonidest, välja arvatud juhul, 
kui nad seda asjakohasele pädevale 
asutusele põhjendada suudavad:

Or. en

Selgitus

Seoses äriühingu üldjuhtimisega on väga tähtis, et finantsinstrumentide turgude direktiivis 
kehtestataks samad nõuded kui neljandas kapitalinõuete direktiivis. Need 
muudatusettepanekud on seetõttu samaväärsed nendega, mille fraktsioon ECR on esitanud 
neljanda kapitalinõuete direktiivi ettepanekute kohta.

Muudatusettepanek 514
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a – esimene ja teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Juhtorgani liikmed pühendavad 
piisavalt aega oma funktsioonide täitmisele 
investeerimisühingus. Neil ei ole samal ajal 
rohkem ametikohti kui üks järgmistest 
kombinatsioonidest:

(a) Juhtorgani liikmed pühendavad 
piisavalt aega oma funktsioonide täitmisele 
investeerimisühingus. Neil ei ole samal ajal 
rohkem ametikohti, kui üks järgmistest 
kombinatsioonidest avaliku huvi üksustes:

Or. en

Selgitus

Kvantitatiivsed piirangud tekitavad tõsiseid probleeme kvalifitseeritud ja piisavate oskustega 
inimeste värbamisel. Väiksemates riikides võivad selle tulemusel tekkida materiaalsed 
probleemid ettepanekus esitatud juhtimisorgani koosseisu nõuete täitmisel. Juhtkondi, nt 
elamuühistute ja osaühingute puhul, ei peaks käesoleva artikli kohasteks juhtkondadeks 
lugema. „Avaliku huvi üksused“ peaksid seetõttu olema teksti lisatud.

Muudatusettepanek 515
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a – punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) üks koht tegevjuhtkonnas koos kahe
kohaga mitte-tegevjuhtkonnas;

i) üks koht tegevjuhtkonnas koos kolme
kohaga mitte-tegevjuhtkonnas;

Or. en

Selgitus

Kui paljudel kohtadel juhtorgani liige juhtkonnas korraga olla võib, tuleks otsustada 
konkreetse juhu asjaolusid ning krediidiasutuse või investeerimisühingu tegevuse laadi, 
ulatust ja keerukust arvesse võttes. Selle nõude liiga piiritletud sõnastamine võib panna 
keerulisse olukorda väiksemad turud ning eeskätt väiksemad asutused.

Muudatusettepanek 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) neli kohta mitte-tegevjuhtkonnas. ii) viis kohta mitte-tegevjuhtkonnas.

Or. en

Selgitus

Seoses äriühingu üldjuhtimisega on väga tähtis, et finantsinstrumentide turgude direktiivis 
kehtestataks samad nõuded kui neljandas kapitalinõuete direktiivis. Need 
muudatusettepanekud on seetõttu samaväärsed nendega, mille fraktsioon ECR on esitanud 
neljanda kapitalinõuete direktiivi ettepanekute kohta.

Muudatusettepanek 517
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevjuhtkonna või mitte-tegevjuhtkonna 
kohti samas grupis käsitatakse ühe 

Tegevjuhtkonna või mitte-tegevjuhtkonna 
kohti samas grupis, sh sama grupi liikme 
poolt korraldatavates või juhitavates 
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juhtkonnakohana. eurofondides ja/või alternatiivsetes 
investeerimisfondides, käsitatakse ühe 
juhtkonnakohana.

Or. en

Selgitus

Äriühingute üldjuhtimise valdkonnas on eriti finantsinstrumentide turgude direktiiviga, mitte 
neljanda kapitalinõuete direktiiviga seoses tähtis tunnistada, et kindlad fondistruktuurid on 
kindlates õigusstruktuurides organiseeritud vastavalt liikmesriikide nõuetele, seega peaks 
nende käsitlemist natuke muutma.

Muudatusettepanek 518
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevjuhtkonna või mitte-tegevjuhtkonna
kohti samas grupis käsitatakse ühe 
juhtkonnakohana.

Juhtkonnakohad nende asutuste 
juhtorganites i) kes on liikmed samas 
konsolideerimisgrupis või ii) kes on sama 
asutuse kaitseskeemi liikmed, kui 
direktiivi [neljas kapitalinõuete direktiiv] 
artikli 108 lõike 7 tingimused on täidetud, 
või iii) ettevõtjates (sealhulgas 
mittefinantseerimisasutustes), kus 
asutusel on oluline osalus, lähevad 
arvesse ühe ainsa juhtkonnakohana.

Or. en

Selgitus

Seoses äriühingu üldjuhtimisega on väga tähtis, et finantsinstrumentide turgude direktiivis 
kehtestataks samad nõuded kui neljandas kapitalinõuete direktiivis. Need 
muudatusettepanekud on seetõttu samaväärsed nendega, mille fraktsioon ECR on esitanud 
neljanda kapitalinõuete direktiivi ettepanekute kohta.

Muudatusettepanek 519
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevjuhtkonna või mitte-tegevjuhtkonna 
kohti samas grupis käsitatakse ühe 
juhtkonnakohana.

Tegevjuhtkonna või mitte-tegevjuhtkonna 
kohti i) samas konsolideeritud grupis või 
ii) ettevõtjate grupis, kes on sama 
tööstusliku valdusettevõtja tütarettevõtjad, 
sidusühingud või osalised, käsitatakse ühe 
juhtkonnakohana.

Or. en

Selgitus

See on selgitus, et käesolev erand ei kohaldu mitte ainult konsolideeritud gruppidele, vaid ka 
ettevõtjate gruppidele, kes on sama tööstusliku valdusettevõtja omanduses. Käesolev tagab, et 
pikaajaliste tööstuslike omanike ärimudelit ei ohusta piirangud juhtkonnakohtadele. 
Tööstuslike valdusettevõtjate ärimudeliks on käituda pikaajaliste juhatuses esindatud 
omanikena oma pikaajaliste investeeringute suhtes.

Muudatusettepanek 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võivad lubada 
investeerimisühingu juhtorgani liikmel 
ühendada rohkem juhtkonnakohti, kui on 
lubatud eelmise lõiguga, võttes arvesse 
konkreetse isikuga seotud asjaolusid ning 
investeerimisühingu tegevuse laadi, 
ulatust ja keerukust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seoses äriühingu üldjuhtimisega on väga tähtis, et finantsinstrumentide turgude direktiivis 
kehtestataks samad nõuded kui neljandas kapitalinõuete direktiivis. Need 
muudatusettepanekud on seetõttu samaväärsed nendega, mille fraktsioon ECR on esitanud 
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neljanda kapitalinõuete direktiivi ettepanekute kohta.

Muudatusettepanek 521
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a – lõige 2 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtorgani liikmed ei tohi kombineerida 
samal ajal nii tegevjuhtkonna kohti 
investeerimisühingutes kui ka 
tegevjuhtkonna kohti reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, isegi 
kui need kohad paiknevad sama grupi 
siseselt.

Or. en

Selgitus

Nende kahe ametikoha kombineerimine tekitab selge huvide konflikti. Seda olukorda tuleb 
seega vältida.

Muudatusettepanek 522
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et
investeerimisühingud annavad piisavalt 
vahendeid juhtorgani liikmete 
vastuvõtmiseks ja koolitamiseks.

Investeerimisühingud annavad piisavalt 
vahendeid juhtorgani liikmete 
vastuvõtmiseks ja koolitamiseks.

Or. en

Selgitus

Seoses äriühingu üldjuhtimisega on väga tähtis, et finantsinstrumentide turgude direktiivis 
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kehtestataks samad nõuded kui neljandas kapitalinõuete direktiivis. Need 
muudatusettepanekud on seetõttu samaväärsed nendega, mille fraktsioon ECR on esitanud 
neljanda kapitalinõuete direktiivi ettepanekute kohta.

Muudatusettepanek 523
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui mitmepoolse või organiseeritud
kauplemissüsteemi korraldamiseks 
tegevusluba taotlev turu korraldaja ning 
mitmepoolse või organiseeritud
kauplemissüsteemi tegevust tegelikult 
juhtivad isikud on ühtlasi ka reguleeritud 
turu juhtorgani liikmed, loetakse need 
isikud vastavaks esimeses lõigus sätestatud 
nõuetele.

Kui mitmepoolse kauplemissüsteemi 
korraldamiseks tegevusluba taotlev turu 
korraldaja ning mitmepoolse 
kauplemissüsteemi tegevust tegelikult 
juhtivad isikud on ühtlasi ka reguleeritud 
turu juhtorgani liikmed, loetakse need 
isikud vastavaks esimeses lõigus sätestatud 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 524
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad 
investeerimisühingutelt, et kui 
investeerimisühingu äritegevuse 
iseloomust, ulatusest ja keerukusest 
tulenevalt on asjakohane ja 
proportsionaalne, peavad nad moodustama 
ametissemääramise komisjoni, kes hindab 
vastavust esimeses lõigus sätestatuga ning 
esitab oma hinnangu põhjal vajaduse korral 
soovitusi. Ametissemääramise komisjoni 
liikmed on juhtorgani liikmed, kes ei täida 
asjaomases asutuses ühtegi täidesaatvat 

2. Liikmesriigid nõuavad 
investeerimisühingutelt, et kui 
investeerimisühingu äritegevuse 
iseloomust, ulatusest ja keerukusest 
tulenevalt on asjakohane ja 
proportsionaalne, peavad nad moodustama 
ametissemääramise komisjoni või 
samaväärse organi, kes hindab vastavust 
esimeses lõigus sätestatuga ning esitab oma 
hinnangu põhjal vajaduse korral soovitusi. 
Ametissemääramise komisjoni liikmed on 
juhtorgani liikmed, kes ei täida asjaomases 
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funktsiooni. Käesolevat lõiget ei kohaldata, 
kui juhtorganil ei ole siseriikliku õiguse 
kohaselt mingit pädevust oma liikmete 
ametissemääramisel.

asutuses ühtegi täidesaatvat funktsiooni. 
Käesolevat lõiget ei kohaldata, kui 
juhtorganil ei ole siseriikliku õiguse 
kohaselt mingit pädevust oma liikmete 
ametissemääramisel.

Or. en

Selgitus

Seoses üldjuhtimisega on äärmiselt tähtis, et me kehtestaks finantsinstrumentide turgude 
direktiivis samad nõuded kui neljandas kapitalinõuete direktiivis. Need muudatusettepanekud 
on seetõttu samaväärsed nendega, mille fraktsioon ECR on esitanud neljanda kapitalinõuete 
direktiivi ettepanekute kohta.

Muudatusettepanek 525
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad juhtorgani 
liikmete valikul ühe kriteeriumina arvesse 
mitmekesisust. Eelkõige kehtestavad 
investeerimisühingud oma juhtorgani 
suurust arvesse võttes poliitika, millega 
tagatakse juhtorganis sooline ja vanuseline 
ning haridus- ja kutsealane ning 
geograafiline mitmekesisus.

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud ja nende asjaomased 
ametissemääramise komisjonid võtavad 
juhtorgani liikmete valikul ühe 
kriteeriumina arvesse mitmekesisust. 
Eelkõige kehtestavad investeerimisühingud 
oma juhtorgani suurust arvesse võttes 
poliitika, millega tagatakse juhtorganis 
sooline ja vanuseline ning haridus- ja 
kutsealane ning geograafiline 
mitmekesisus, ning astuvad konkreetseid 
samme tasakaalustatuma esindatuse 
loomiseks juhatustes. Nendeks 
meetmeteks võivad olla näiteks 
ametissemääramise komisjonide koolitus, 
pädevate kandidaatide nimekirjade 
koostamine ja sellise ametissemääramise 
poliitika elluviimine, kus mõlemast soost 
oleks esindatud vähemalt üks kandidaat.

Or. en
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Selgitus

Juhatuse liikmete mitmekesisus tagab suurema asjatundlikkuse ja laiema vaatenurga. Ainult 
meeste või ainult naiste töölevõtmine tähendab piiratumaid valikuvõimalusi ning võimalike 
suurepäraste kandidaatide märkamata jätmise riski. Protsessis on süsteemne viga, mis 
eelistab naisi. Ka pankasid tuleks ergutada rakendama keskpika perioodiga arengukava 
naiste mõjukatele positsioonidele valimise edendamiseks, et suurendada naiste osakaalu neil 
ametikohtadel.

Muudatusettepanek 526
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad juhtorgani
liikmete valikul ühe kriteeriumina arvesse 
mitmekesisust. Eelkõige kehtestavad 
investeerimisühingud oma juhtorgani 
suurust arvesse võttes poliitika, millega 
tagatakse juhtorganis sooline ja 
vanuseline ning haridus- ja kutsealane 
ning geograafiline mitmekesisus.

3. Liikmesriigid võtavad vastu 
asjakohased õigusaktid, mis halva 
juhtimise korral võimaldavad juhtorganite
liikmete vastutusele võtmist.

Or. en

Selgitus

Halva juhtimise korral tuleks juhatuste liikmed vastutusele võtta.

Muudatusettepanek 527
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad juhtorgani 
liikmete valikul ühe kriteeriumina arvesse 
mitmekesisust. Eelkõige kehtestavad 

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad juhtorgani 
liikmete valikul ühe kriteeriumina arvesse 
mitmekesisust. Eelkõige kehtestavad 
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investeerimisühingud oma juhtorgani 
suurust arvesse võttes poliitika, millega 
tagatakse juhtorganis sooline ja vanuseline 
ning haridus- ja kutsealane ning 
geograafiline mitmekesisus.

investeerimisühingud oma juhtorgani 
suurust arvesse võttes poliitika, millega 
tagatakse juhtorganis sooline ja vanuseline 
ning haridus- ja kutsealane ning 
geograafiline mitmekesisus. Liikmesriigid 
võtavad lisaks sellele vastu asjakohased 
õigusaktid, mis halva juhtimise korral 
võimaldavad juhtorganite liikmete 
vastutusele võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 528
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad juhtorgani 
liikmete valikul ühe kriteeriumina arvesse 
mitmekesisust. Eelkõige kehtestavad 
investeerimisühingud oma juhtorgani
suurust arvesse võttes poliitika, millega 
tagatakse juhtorganis sooline ja vanuseline 
ning haridus- ja kutsealane ning 
geograafiline mitmekesisus.

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad juhtorgani 
liikmete valikul ühe kriteeriumina arvesse 
mitmekesisust ning kehtestavad hiljemalt 
1. jaanuariks 2015 oma juhtorganites 
naiste sookvoodi 40 %. Eelkõige 
kehtestavad investeerimisühingud oma 
juhtorgani suurust arvesse võttes poliitika, 
millega tagatakse juhtorganis sooline ja 
vanuseline ning haridus- ja kutsealane ning 
geograafiline mitmekesisus, ning 
avalikustavad selle strateegia vähemalt 
korra aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 529
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad juhtorgani 
liikmete valikul ühe kriteeriumina arvesse 
mitmekesisust. Eelkõige kehtestavad 
investeerimisühingud oma juhtorgani 
suurust arvesse võttes poliitika, millega 
tagatakse juhtorganis sooline ja vanuseline 
ning haridus- ja kutsealane ning 
geograafiline mitmekesisus.

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad, kui see on 
nende äritegevuse iseloomu, ulatuse ja 
keerukuse suhtes sobilik ja 
proportsionaalne, juhtorgani liikmete 
valikul ühe kriteeriumina arvesse 
mitmekesisust. Eelkõige kehtestavad 
investeerimisühingud oma juhtorgani 
suurust arvesse võttes poliitika, millega 
tagatakse juhtorganis sooline ja vanuseline 
ning haridus- ja kutsealane ning 
geograafiline mitmekesisus.

Or. en

Muudatusettepanek 530
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad juhtorgani 
liikmete valikul ühe kriteeriumina arvesse 
mitmekesisust. Eelkõige kehtestavad 
investeerimisühingud oma juhtorgani 
suurust arvesse võttes poliitika, millega 
tagatakse juhtorganis sooline ja vanuseline 
ning haridus- ja kutsealane ning 
geograafiline mitmekesisus.

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad juhtorgani 
liikmete valikul ühe kriteeriumina arvesse 
mitmekesisust. Eelkõige kehtestavad 
investeerimisühingud oma juhtorgani 
suurust arvesse võttes poliitika, millega 
tagatakse juhtorganis sooline ja vanuseline 
ning haridus- ja kutsealane ning 
geograafiline mitmekesisus. Töötajate 
esindatust juhtorganis, mis lisab tähtsa 
vaatenurga ja annab tegelikud teadmised 
ettevõttesisese töö kohta, tuleb samuti 
käsitleda kui head mitmekesisuse 
suurendamise võimalust.

Or. en
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Muudatusettepanek 531
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Nimetatud strateegia järgib järgmist 
ajakava:
– 2013. aastaks tuleb naissoost liikmete 
osakaalu juhtorganis suurendada 30%,
– 2015. aastaks 40% ja
– 2020. aastaks 50% tasemele.

Or. de

Selgitus

2008. aasta majanduskriis näitas, et edukad olid eelkõige need finantseerimisasutused, kelle 
juhtorganid koosnesid ülekaalukalt naistest. Uurimused on tõestanud, et ettevõtjad on 
oluliselt kasumlikumad, kui nende järelevalveorganites on suur naiste osakaal. Sellise edu 
põhjus on naiste ümberlükkamatu kalduvus teha pikaajalisemaid ja kindlamaid plaane. 
Tulevaste kriiside vältimiseks finantsturgudel on vaja, et rohkem naisi töötaks juhtivatel 
positsioonidel.

Muudatusettepanek 532
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui investeerimisühing ei täida 
üldiseid ning lõikes 3 a esitatud 
strateegilisi eesmärke, kehtestab 
asjaomase investeerimisühingu vastutav 
liikmesriik kuue kuu pikkuse tähtaja 
kõnealuste eesmärkide täitmiseks ja 
teavitab sellest samal ajal Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvet. Kui tähtaeg 
on tulemusteta möödunud, likvideerib 
vastutav liikmesriik nimetatud 
investeerimisühingu. 
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Likvideerimismenetlus järgib liikmesriigi 
eeskirju.

Or. de

Selgitus

Norra näitest nähtub, et eeskirjad, mis reguleerivad naiste suuremat osalust juhtorganites, 
avaldavad mõju vaid siis, kui kehtestatakse ka sanktsioonid. Vabatahtliku kokkuleppe 
kasutamine ebaõnnestus.

Muudatusettepanek 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. ESMA töötab välja regulatiivsete 
standardite eelnõud, et täpsustada 
järgmist:

välja jäetud

(a) piisav aeg, mille juhtorgani liige 
pühendab oma funktsiooni täitmiseks 
seoses konkreetsete asjaolude ning 
investeerimisühingu tegevuse laadi, 
ulatuse ja keerukusega, mida pädevad 
asutused peavad võtma arvesse, kui nad
lubavad juhtorgani liikmel ühendada 
rohkem juhtkonnakohti, kui lubatud lõike 
1 punktiga a;
(b) juhtorgani kollektiivsed teadmised, 
oskused ja kogemused, millele on 
osutatud lõike 1 punktis b;
(c) juhtorgani liikme ausus, terviklikkus 
ja sõltumatus, millele on osutatud lõike 1 
punktis b;
(d) piisav personal ja piisavad 
finantsvahendid juhtorgani liikmete 
vastuvõtmiseks ja koolitamiseks;
(e) juhtorgani liikmete valikul arvesse 
võetav mitmekesisuse mõiste.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
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regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.
ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[31. detsembriks 2014].

Or. en

Selgitus

Seoses äriühingu üldjuhtimisega on väga tähtis, et finantsinstrumentide turgude direktiivis 
kehtestataks samad nõuded kui neljandas kapitalinõuete direktiivis. Need 
muudatusettepanekud on seetõttu samaväärsed nendega, mille fraktsioon ECR on esitanud 
neljanda kapitalinõuete direktiivi ettepanekute kohta.

Muudatusettepanek 534
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA töötab välja regulatiivsete 
standardite eelnõud, et täpsustada 
järgmist:

ESMA töötab välja suunised, et 
täpsustada, kuidas ettevõte peaks arvesse 
võtma järgmist:

Or. en

Selgitus

Nõue, et ESMA töötaks välja regulatiivsete tehniliste standardite elemendid, nagu ajalised 
kohustused, teadmised ja kogemus, tooks kaasa pigem paindumatu ühtlustamise täideviimise 
kui üldjuhtimise tegeliku parandamise. Suunised on nende nõuete täitmise tagamiseks 
sobivam lahendus.

Muudatusettepanek 535
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) halva juhtimise juhtumeid, et 
liikmesriigid saaksid asjakohased 
õigusaktid vastu võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA võtab samuti arvesse 
investeerimisühingu tegevuste iseloomu, 
ulatust ja keerukust, mida pädevad 
asutused peavad arvesse võtma, kui nad 
annavad juhtorgani liikmele loa suurema 
arvu juhtkonnakohtade kombineerimiseks 
kui lubatud, nagu on osutatud lõike 1 
punktis a.

Or. en

Selgitus

Kohaldada tuleks proportsionaalsuse põhimõtet, et võimaldada ettevõtjatel oma äritegevuse 
erinevates etappides määrata kindlaks enda vajadustele kõige sobivam juhtimismeetod. 
Keskenduma peaks juhatusepoolsele juhtimisele ning eriti juhatuse esimehe rollile juhatajate 
valimisel ja kontrollimisel, et saavutada finantsinstrumentide turgude direktiivi 
läbivaatamisel seatud eesmärke, mis tagavad ühingute usaldusväärse ja piisava juhtimise.

Muudatusettepanek 537
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.

Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud suunised
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 538
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[31. detsembriks 2014].

ESMA esitab kõnealused suunised
komisjonile [31. detsembriks 2014].

Or. en

Muudatusettepanek 539
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 6 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määrab kindlaks ja kiidab heaks 
ühingu strateegilised eesmärgid ning 
teostab sellekohast järelevalvet;

(a) kiidab heaks ühingu strateegilised 
eesmärgid ning teostab sellekohast 
järelevalvet;

Or. en

Selgitus

Juhtorgan ei tohiks kõrgema juhtkonna poolt määratletud ettepanekutel põhinevaid 
strateegilisi eesmärke kindlaks määrata, vaid neid ainult heaks kiita ja sellekohast 
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järelevalvet teostada.

Muudatusettepanek 540
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 6 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määrab kindlaks ja kiidab heaks 
ühingu struktuuri, sealhulgas personalile 
vajalikud oskused, teadmised ja 
kogemused, samuti vahendid, menetlused 
ja korra, mis on ühingule vajalikud 
teenuste osutamiseks ja tegevuseks, võttes 
arvesse äritegevuse laadi, ulatust ja 
keerukust ning kõiki nõudeid, mida ühing 
peab järgima, ning teostab sellekohast 
järelevalvet;

(b) kiidab heaks ühingu struktuuri, 
sealhulgas personalile vajalikud oskused, 
teadmised ja kogemused, samuti vahendid, 
menetlused ja korra, mis on ühingule 
vajalikud teenuste osutamiseks ja 
tegevuseks, võttes arvesse äritegevuse 
laadi, ulatust ja keerukust ning kõiki 
nõudeid, mida ühing peab järgima, ning 
teostab sellekohast järelevalvet;

Or. en

Selgitus

Juhtorgan ei tohiks kõrgema juhtkonna poolt määratletud ettepanekutel põhinevaid 
strateegilisi eesmärke kindlaks määrata, vaid neid ainult heaks kiita ja nendekohast 
järelevalvet teostada.

Muudatusettepanek 541
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 6 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määrab kindlaks ja kiidab heaks 
ühingu osutatavate teenuste, ning tema 
toodete ja tegevusega seotud poliitika 
vastavalt ühingu riskitaluvusele ning nende 
klientide olemusele ja vajadustele, kellele 
teenuseid osutatakse või tooteid pakutakse, 

(c) kiidab heaks ühingu osutatavate 
teenuste, ning tema toodete ja tegevusega 
seotud poliitika vastavalt ühingu 
riskitaluvusele ning nende klientide 
olemusele ja vajadustele, kellele teenuseid 
osutatakse või tooteid pakutakse, 
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sealhulgas testib vajaduse korral 
stressitaluvust, ning teostab sellekohast 
järelevalvet;

sealhulgas testib vajaduse korral 
stressitaluvust, ning teostab sellekohast 
järelevalvet;

Or. en

Selgitus

Juhtorgan ei tohiks kõrgema juhtkonna poolt määratletud ettepanekutel põhinevaid 
strateegilisi eesmärke kindlaks määrata, vaid neid ainult heaks kiita ja nendekohast 
järelevalvet teostada.

Muudatusettepanek 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 6 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) määrab kindlaks ja kiidab heaks 
ühingu müügipersonali tasustamise 
korra, mis peaks olema kavandatud, et 
julgustada vastutustundlikku äritegevust, 
tarbijate õiglast kohtlemist ja vältida 
huvide konflikte, ning teostab sellekohast 
järelevalvet. Tasustamisstruktuur peaks 
olema vajaduse korral klientidele 
avalikustatud, nt kui võimalikke huvide 
konflikte ei ole võimalik hallata või 
vältida;

Or. en

Selgitus

The principle contained in the proposed MiFID, regarding the management body’s 
responsibilities for the remuneration of sales staff, should be emphasised. The proposed 
amendment aims at fostering sound corporate governance arrangements for the remuneration 
policies of the institutions that do not solely carry out banking activities. The specificity of 
their activities and the potential harmful effects stemming from inappropriate remuneration 
schemes to consumers, call for common requirements in this area to apply to all investment 
firms with a view to responsible business conduct, fair treatment of consumers and to avoid 
conflict of interests, in a manner which would be coherent with the proposal for a directive of 
the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions 
and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and in line with the 
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OECD principles. (ECB suggestion)

Muudatusettepanek 543
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 6 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tagab, et müügipersonali 
tasustamispoliitika, eriti seoses muutuva 
tuluga, ei stimuleeriks äritegevuse 
riskantsust ja väldiks huvide konflikte.

Or. en

Muudatusettepanek 544
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 6 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) säilitab pettustevastase strateegia.

Or. en

Muudatusettepanek 545
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 8 – teine lõik – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) asjaomastel füüsilistel isikutel on 
piisavalt hea maine, neil on piisavad
teadmised, oskused ja kogemused ning 
nad pühendavad piisavalt aega oma 

ii) asjaomastel füüsilistel isikutel on 
piisavalt hea maine, neil on asjakohasel 
tasemel teadmised ja pädevused, mis 
põhinevad tunnustatud kutseoskustel,
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ülesannete täitmiseks. ning neile on antud piisavalt aega oma 
ülesannete täitmiseks ning oma teadmiste 
ja pädevuste täiendamiseks ja 
kinnitamiseks.

Or. en

Selgitus

Investeerimisnõustamine võib inimeste elu oluliselt mõjutada. Seetõttu peaks vastavatelt 
nõustajatelt nõudma piisaval tasemel kutseoskuste omamist selleks, et nõustada kliente oma 
fondidesse investeerimise suhtes. Investeerimisühingute suhtes, kes on füüsilised isikud või 
ühe füüsilise isiku valitsetavad juriidilised isikud, peaksid kehtima samad eeskirjad mis 
suuremate investeerimisühingute suhtes.

Muudatusettepanek 546
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 8 – teine lõik – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) asjaomastel füüsilistel isikutel on 
piisavalt hea maine, neil on piisavad
teadmised, oskused ja kogemused ning nad 
pühendavad piisavalt aega oma ülesannete 
täitmiseks.

ii) asjaomastel füüsilistel isikutel on 
piisavalt hea maine, neil on asjakohasel 
tasemel teadmised ja pädevused, mis 
põhinevad tunnustatud kutseoskustel,
ning nad pühendavad piisavalt aega oma 
ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Investeerimisnõustamine võib kodanike elu oluliselt mõjutada. Seetõttu peaks vastavatelt 
nõustajatelt nõudma piisaval tasemel kutseoskuste omamist selleks, et nõustada kliente oma 
fondidesse investeerimise suhtes.

Muudatusettepanek 547
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Käesolev artikkel kehtib, ilma et see 
piiraks töötajate esindatust ettevõtte 
juhatuses käsitlevate siseriiklike 
õigusaktide sätete kohaldamist või 
asjaomast tegevust.

Or. en

Selgitus

On tähtis, et käesoleva direktiivi sätted ei piiraks või takistaks töötajate esindust käsitlevate 
siseriiklike eeskirjade rakendamist.

Muudatusettepanek 548
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui pädevad asutused ei esita
hindamisaja jooksul kirjalikku vastuväidet 
kavandatavale omandamisele, loetakse 
kavandatav omandamine heakskiidetuks.

5. Kui pädevad asutused otsustavad 
omandamise kasuks, teavitavad nad 
huvitatud omandajat teate kaudu 
hiljemalt hindamisaja lõppemise järel.

Or. en

Muudatusettepanek 549
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kas kavandatav omandamine 
suurendab huvide konflikti tekkimise 
riski;
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Or. en

Muudatusettepanek 550
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Investeerimisühing kehtestab asjakohase 
poliitika ja asjakohased menetlused, mis on 
piisavad, et tagada ühingu, sealhulgas selle 
juhtide, töötajate ja seotud vahendajate 
selliste kohustuste täitmine, mis tulenevad 
käesoleva direktiivi sätetest, ning 
asjakohased eeskirjad, mis reguleerivad 
kõnealuste isikute isiklikke tehinguid.

2. Investeerimisühing kehtestab asjakohase 
poliitika ja asjakohased menetlused, mis on 
piisavad, et tagada ühingu, sealhulgas selle 
juhtide, töötajate ja seotud vahendajate 
selliste kohustuste täitmine, mis tulenevad 
käesoleva direktiivi sätetest, ning 
asjakohased eeskirjad, mis reguleerivad 
kõnealuste isikute isiklikke tehinguid.
Investeerimisühing kehtestab poliitika ja 
käitumiseeskirjade koodeksi, et hinnata 
toote, teenuse või tegevuse kooskõla 
klientide, kellele neid tooteid pakutaks, 
tunnusjoonte ja vajadustega.

Or. en

Selgitus

Valede müügiotsuste langetamist peaks aitama vältida range konfliktieeskirjade sisekoodeks.

Muudatusettepanek 551
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Investeerimisühing kehtestab asjakohase 
poliitika ja asjakohased menetlused, mis on 
piisavad, et tagada ühingu, sealhulgas selle 
juhtide, töötajate ja seotud vahendajate 

2. Investeerimisühing kehtestab asjakohase 
poliitika ja asjakohased menetlused, mis on 
piisavad, et tagada ühingu, sealhulgas selle 
juhtide, töötajate ja seotud vahendajate 
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selliste kohustuste täitmine, mis tulenevad 
käesoleva direktiivi sätetest, ning 
asjakohased eeskirjad, mis reguleerivad 
kõnealuste isikute isiklikke tehinguid.

selliste kohustuste täitmine, mis tulenevad 
käesoleva direktiivi sätetest, sh nende 
müügieesmärkide ja pakutavate toodete ja 
teenuste kooskõla kliendi struktuuriga, 
ning asjakohased eeskirjad, mis 
reguleerivad kõnealuste isikute isiklikke 
tehinguid. See poliitika ja need eeskirjad 
peaksid olema avalikustatud ja 
investoritele kättesaadavaks tehtud.

Or. en

Muudatusettepanek 552
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Investeerimisühing kehtestab ja 
rakendab kõigi mõistlike meetmete võtmist 
silmas pidades tõhusat organisatsioonilist 
ja halduskorda, et vältida artiklis 23 
määratletud huvide konfliktide kahjulikku 
mõju klientide huvidele.

3. Investeerimisühing kehtestab ja 
rakendab kõigi asjakohaste meetmete 
võtmist silmas pidades tõhusat 
organisatsioonilist ja halduskorda, et 
vältida artiklis 23 määratletud huvide 
konfliktide kahjulikku mõju klientide 
huvidele.

Or. en

Selgitus

Huvide konflikti vältimine peaks olema peamine prioriteet. Tarbijate usalduse suurendamine 
on tähtis ja tekst peab siinkohal rangem olema.

Muudatusettepanek 553
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Säilitamisele kuuluvad ka telefonivestluste 
salvestused ja elektrooniline teabevahetus, 
mis hõlmavad vähemalt tehinguid, mis on 
sõlmitud oma arvel kauplemise käigus, ja 
kliendi korraldusi, kui kliendi nimel 
osutatakse korralduste vastuvõtmise ja
edastamise teenuseid ning kliendi nimel 
täidetakse korraldusi.

Säilitamisele kuuluvad ka telefonivestluste 
salvestused ja elektrooniline teabevahetus, 
mis hõlmavad kõiki 
investeerimisnõustamisteenuseid, sh 
toodete suhtes nõustamist, tehinguid, mis 
on sõlmitud oma arvel kauplemise käigus, 
ja kliendi korraldusi, kui kliendi nimel 
osutatakse korralduste vastuvõtmise ja 
edastamise teenuseid ning kliendi nimel 
täidetakse korraldusi.

Or. en

Selgitus

Tarbijate paremaks kaitsmiseks on vaja laiendada teabevahetamise salvestamise kohustust ja 
pikendada salvestiste säilitamisaega.

Muudatusettepanek 554
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Säilitamisele kuuluvad ka 
telefonivestluste salvestused ja 
elektrooniline teabevahetus, mis 
hõlmavad vähemalt tehinguid, mis on 
sõlmitud oma arvel kauplemise käigus, ja 
kliendi korraldusi, kui kliendi nimel 
osutatakse korralduste vastuvõtmise ja 
edastamise teenuseid ning kliendi nimel 
täidetakse korraldusi.

Päritoluliikmesriigid nõuavad asjakohaste 
andmete säilitamist vähemalt tehingute, 
mis on sõlmitud oma arvel kauplemise 
käigus, ja kliendi korralduste kohta, kui 
kliendi nimel osutatakse korralduste 
vastuvõtmise ja edastamise teenuseid ning 
kliendi nimel täidetakse korraldusi.

Or. en

Muudatusettepanek 555
Astrid Lulling
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Säilitamisele kuuluvad ka telefonivestluste 
salvestused ja elektrooniline teabevahetus, 
mis hõlmavad vähemalt tehinguid, mis on 
sõlmitud oma arvel kauplemise käigus, ja 
kliendi korraldusi, kui kliendi nimel 
osutatakse korralduste vastuvõtmise ja 
edastamise teenuseid ning kliendi nimel 
täidetakse korraldusi.

Säilitamisele kuuluvad ka telefonivestluste 
salvestused ja elektrooniline teabevahetus, 
mis hõlmavad vähemalt võrdsete osapoolte 
vahel sõlmitud tehinguid.

Liikmesriigid võivad kutseliste või 
jaeklientide puhul otsustada samaväärsete 
nõuete kohaldamise kasuks.

Or. en

Muudatusettepanek 556
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Säilitamisele kuuluvad ka telefonivestluste 
salvestused ja elektrooniline teabevahetus, 
mis hõlmavad vähemalt tehinguid, mis on 
sõlmitud oma arvel kauplemise käigus, ja 
kliendi korraldusi, kui kliendi nimel 
osutatakse korralduste vastuvõtmise ja 
edastamise teenuseid ning kliendi nimel 
täidetakse korraldusi.

Säilitamisele kuuluvad ka telefonivestluste 
salvestused ja elektrooniline teabevahetus, 
mis hõlmavad vähemalt tehinguid, mis on 
sõlmitud oma arvel kauplemise käigus, ja 
kliendi korraldusi, kui kliendile osutatakse 
investeerimisnõustamist või kui kliendi 
nimel osutatakse korralduste vastuvõtmise 
ja edastamise teenuseid ning kliendi nimel 
täidetakse korraldusi.

Or. en

Selgitus

Ennetamaks seda, et nõuandjad väldivad tarbijakaitse eeskirju, soovitades klientidel esitada 
korraldused veebisaidi kaudu, tuleks salvestada ka investeerimisnõustamine.
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Muudatusettepanek 557
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Säilitamisele kuuluvad ka 
telefonivestluste salvestused ja 
elektrooniline teabevahetus, mis 
hõlmavad vähemalt tehinguid, mis on 
sõlmitud oma arvel kauplemise käigus, ja 
kliendi korraldusi, kui kliendi nimel 
osutatakse korralduste vastuvõtmise ja 
edastamise teenuseid ning kliendi nimel 
täidetakse korraldusi.

Liikmesriigid nõuavad telefonivestluste 
salvestusi ja elektroonilist teabevahetust 
asjakohaste andmetena vähemalt 
tehingute, mis on sõlmitud oma arvel 
kauplemise käigus, ja kliendi korralduste 
kohta, kui kliendi nimel osutatakse 
korralduste vastuvõtmise ja edastamise 
teenuseid ning kliendi nimel täidetakse 
korraldusi.

Seoses finantseerimisasutuste ja 
jaeklientide vahelise teabevahetusega 
võivad liikmesriigid hoopiski tunnustada 
vastavate telefonivestluste või 
elektroonilise teabevahetuse sisu 
asjakohast dokumenteerimist, nt 
protokolli vormis.

Or. en

Muudatusettepanek 558
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt säilitatud 
telefonivestluste salvestused või 
elektrooniline teabevahetus esitatakse 
asjassepuutuvatele klientidele nende 
nõudmisel ning neid säilitatakse kolm 
aastat.

Päritoluliikmesriik võib lubada järgmist:

a) telefonivestluste ja elektroonilise 
teabevahetuse salvestamist või
b) vastavate telefonivestluste või 
elektroonilise teabevahetuse sisu 
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asjakohast kirjalikku dokumenteerimist, 
mille on allkirjastanud klient ja kliendile 
teenust osutav isik.
Liikmesriigid nõuavad, et neid andmeid
säilitatakse kolm aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 559
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Säilitamisele kuuluvad ka telefonivestluste 
salvestused ja elektrooniline teabevahetus, 
mis hõlmavad vähemalt tehinguid, mis on 
sõlmitud oma arvel kauplemise käigus, ja 
kliendi korraldusi, kui kliendi nimel 
osutatakse korralduste vastuvõtmise ja 
edastamise teenuseid ning kliendi nimel 
täidetakse korraldusi.

Säilitamisele kuuluvad ka telefonivestluste 
salvestused ja elektrooniline teabevahetus, 
mis hõlmavad vähemalt tehinguid, mis on 
sõlmitud oma arvel kauplemise käigus, ja 
kliendi korraldusi, kui kliendi nimel 
osutatakse korralduste vastuvõtmise ja 
edastamise teenuseid ning kliendi nimel 
täidetakse korraldusi, ning kliendi nimel 
korraldusi, kui osutatakse portfelli 
valitsemise teenust.

Or. en

Muudatusettepanek 560
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Säilitamisele kuuluvad ka telefonivestluste 
salvestused ja elektrooniline teabevahetus, 
mis hõlmavad vähemalt tehinguid, mis on 
sõlmitud oma arvel kauplemise käigus, ja 
kliendi korraldusi, kui kliendi nimel 
osutatakse korralduste vastuvõtmise ja 

Säilitamisele kuuluvad ka telefonivestluste 
salvestused ja elektrooniline teabevahetus, 
mis on seotud tehingute, mis on sõlmitud 
oma arvel kauplemise käigus, ja kliendi 
korralduste tõhusa ülekandmisega, kui 
kliendi nimel osutatakse korralduste 
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edastamise teenuseid ning kliendi nimel 
täidetakse korraldusi.

vastuvõtmise ja edastamise teenuseid ning 
kliendi nimel täidetakse korraldusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt säilitatud 
telefonivestluste salvestused või 
elektrooniline teabevahetus esitatakse 
asjassepuutuvatele klientidele nende 
nõudmisel ning neid säilitatakse kolm 
aastat.

Esimese lõigu kohaselt säilitatud 
telefonivestluste salvestused või 
elektrooniline teabevahetus esitatakse 
asjassepuutuvatele klientidele nende
nõudmisel ning neid säilitatakse kliendi 
investeerimisperioodiga võrdse aja 
jooksul, millele lisatakse üks aasta, 
maksimaalse pikkusega viis aastat.

Or. en

Selgitus

Salvestuste säilitamine vähemalt investeeringu ajal on üsna loogiline. Samuti peab Euroopa 
andmekaitseinspektor viie aasta pikkust säilitusaega asjakohaseks.

Muudatusettepanek 562
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt säilitatud 
telefonivestluste salvestused või 
elektrooniline teabevahetus esitatakse 
asjassepuutuvatele klientidele nende 
nõudmisel ning neid säilitatakse kolm 

Esimese lõigu kohaselt säilitatud 
telefonivestluste salvestused või 
elektrooniline teabevahetus esitatakse 
asjassepuutuvatele klientidele nende 
nõudmisel ning neid säilitatakse ühe aasta 
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aastat. vältel pärast investeeringu lõppu.

Or. en

Selgitus

Salvestused ja dokumendid peaksid olema säilitatud vähemalt nii kaua, kui tarbijale ei tulene 
enam tegelikke tagajärgi investeeringu tõttu, mille suhtes teda on nõustatud.

Muudatusettepanek 563
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt säilitatud
telefonivestluste salvestused või 
elektrooniline teabevahetus esitatakse 
asjassepuutuvatele klientidele nende 
nõudmisel ning neid säilitatakse kolm 
aastat.

Esimese ja teise lõigu kohaselt säilitatud
telefonivestluste salvestusi või 
elektroonilist teabevahetust säilitatakse 
kolm aastat.

Or. en

Selgitus

Telefonivestluste salvestamine on esmalt ja eelkõige kultuuritava ning seetõttu jäetakse see 
liikmesriigi tasandil otsustada.

Muudatusettepanek 564
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui telefonivestlused investeerimisühingu 
ja jaekliendi vahel ei piirdu 
investeerimisteenuste osutamisega, võivad 
liikmesriigid investeerimisühingu ja 
jaekliendi vaheliste telefonivestluste 
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salvestuste suhtes sama mõju pakkuvate 
alternatiivsete korralduste kasuks 
otsustada tehingute puhul, mis ei ületa 
1000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 565
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7 – teine b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimisühingu asjakohastel isikutel 
lubatakse esimeses lõigus osutatud 
vestlusi ja teabevahetust läbi viia ainult 
juhul, kui selleks kasutatav varustus 
kuulub investeerimisühingule ja selle 
kohta säilitatakse salvestusi.

Or. en

Muudatusettepanek 566
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 8 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei luba 
investeerimisühingutel sõlmida lepinguid 
väärtpaberite kaudu finantseerimise 
tehinguteks, mis on seotud 
finantsinstrumentidega, mida nad kliendi 
nimel hoiavad, või selliseid 
finantsinstrumente muul viisil oma arvel 
või ühingu mõne teise kliendi arvel 
kasutada, välja arvatud juhul, kui on 
täidetud järgmised tingimused:
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(a) klient peab olema andnud 
instrumentide kindlaksmääratud 
tingimustel kasutamiseks eelneva 
sõnaselge nõusoleku, mida jaekliendi 
puhul tõendab tema allkiri või 
samaväärne alternatiivne vahend 
konkreetsel kinnitusdokumendil;
(b) sellele kliendile kuuluvate 
finantsinstrumentide kasutamine peab 
olema piiratud kindlate tingimustega, 
millega klient nõustub, ja klienti 
teavitatakse iga kord, kui tema varasid 
kasutatakse;
(c) suur osa kliendi instrumentide abil 
teenitud kasumist kantakse kliendile üle.
Investeerimisühing lubab oma klientidel 
iga üksikjuhtumi puhul eraldi keelduda 
nende finantsinstrumentide kasutamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 567
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Investeerimisühing võtab piisavaid 
meetmeid, kui tema valduses on klientidele 
kuuluvat vara, et kaitsta klientide õigusi ja, 
välja arvatud krediidiasutuste puhul, 
takistada investeerimisühingut kasutamast 
klientide vara oma huvides.

9. Investeerimisühing võtab piisavaid 
meetmeid, kui tema valduses on klientidele 
kuuluvat vara, et kaitsta klientide õigusi ja, 
välja arvatud krediidiasutuste puhul, kes 
võtavad vastu hoiustatud rahalisi 
vahendeid Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 
2006/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja 
tegevuse kohta (uuestisõnastamine)) 
tähenduses, takistada investeerimisühingut 
kasutamast klientide vara oma huvides.
Käesolevas lõikes esitatud tegevusnõudeid 
kohaldatakse krediidiasutuse suhtes, mille 
puhul asjaomane krediidiasutus nõustub 
pigem kaitsma klientide õigusi, suunates 
rahalisi vahendeid kolmandale isikule või 
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vallates asjaomase kliendi rahalisi 
vahendeid kolmanda isiku kaudu, kui 
võtma vastu hoiustatud rahalisi 
vahendeid.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga üritatakse lahendada segadust tekitavat ebakõla seoses I 
taseme ja II taseme direktiividega, millel on otsene mõju ühe liikmesriigi krediidiasutustele, 
mille tegevus laieneb teise liikmesriiki.

Muudatusettepanek 568
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Investeerimisühing ei või sõlmida 
jaeklientidega omandiõiguse üleminekul 
põhinevaid tagatiskokkuleppeid 
eesmärgiga tagada või katta klientide 
praegusi või tulevasi, tegelikke, 
tingimuslikke või võimalikke kohustusi.

10. Investeerimisühing ei või sõlmida 
jaeklientidega omandiõiguse üleminekul 
põhinevaid tagatiskokkuleppeid 
eesmärgiga tagada või katta klientide 
praegusi või tulevasi, tegelikke, 
tingimuslikke või võimalikke kohustusi, 
v.a juhul, kui nad on andnud oma eelneva 
selge kirjaliku nõusoleku, mis põhineb 
selgel, täielikul ja täpsel teabel 
kokkulepete tunnusjoonte kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 569
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Investeerimisühing ei või sõlmida
jaeklientidega omandiõiguse üleminekul 

10. Investeerimisühing sõlmib
omandiõiguse üleminekul põhinevaid 
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põhinevaid tagatiskokkuleppeid 
eesmärgiga tagada või katta klientide 
praegusi või tulevasi, tegelikke, 
tingimuslikke või võimalikke kohustusi.

tagatiskokkuleppeid eesmärgiga tagada või 
katta klientide praegusi või tulevasi, 
tegelikke, tingimuslikke või võimalikke 
kohustusi.

Or. de

Selgitus

Finantsinstrumentide turgude direktiiv keelab jaeklientidele tagatiste ülekandmise. Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus näeb ette paindlikumat lähenemist. Tagatiste ülekandmine peaks 
olema mõlemal juhul lubatud, seda nii jaeklientide kui ka ettevõtjatest klientide puhul.

Muudatusettepanek 570
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Investeerimisühing ei või sõlmida 
jaeklientidega omandiõiguse üleminekul 
põhinevaid tagatiskokkuleppeid 
eesmärgiga tagada või katta klientide 
praegusi või tulevasi, tegelikke, 
tingimuslikke või võimalikke kohustusi.

10. Investeerimisühing ei või sõlmida 
jaeklientidega omandiõiguse üleminekul 
põhinevaid tagatiskokkuleppeid 
eesmärgiga tagada või katta klientide 
praegusi või tulevasi, tegelikke, 
tingimuslikke või võimalikke kohustusi, 
v.a juhul, kui nad on andnud oma eelneva 
selge kirjaliku nõusoleku.

Or. en

Muudatusettepanek 571
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte selliste meetmete kohta, milles 

välja jäetud
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täpsustatakse lõigetes 2–9 sätestatud 
konkreetseid organisatsioonilisi nõudeid, 
mida tuleb rakendada selliste 
investeerimisühingute suhtes ning artikli 
43 kohaselt tegevusloa saanud 
kolmandate riikide äriühingute filiaalide 
suhtes, mis tegelevad erinevate 
investeerimisteenustega ja/või tegevustega 
ning kõrvalteenustega või nende 
kombinatsioonidega. 

Or. en

Selgitus

Kolmandate riikide ühingutele kehtivad organisatsioonilised nõuded peaksid olema hõlmatud 
komisjoni läbi viidavas samaväärsuse hindamises.

Muudatusettepanek 572
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. Investeerimisühing kehtestab 
toodete heakskiitmismenetluse ning 
rakendab kõiki vajalikke tegevus- ja 
menetlusmeetmeid, et kõnealust toodete 
heakskiitmismenetlust rakendada. Enne 
investeerimistoodete ja 
finantsinstrumentide turule suunamist ja 
jaotamist peavad need tooted ja 
instrumendid olema vastavalt toodete 
heakskiitmismenetlusele heaks kiidetud. 
Kõiki asjakohaseid riske hinnatakse 
tähelepanelikult ning tooteid ja 
instrumente suunatakse turule või 
jaotatakse ainult juhul, kui see on 
klientide sihtgrupi huvides. Toodete 
heakskiitmismenetlus vaadatakse läbi igal 
aastal. Investeerimisühing on igal ajal 
võimeline esitama oma pädevale asutusele 
enda toodete heakskiitmismenetluse 
iseloomu ja üksikasjade kohta 
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ajakohastatud ja üksikasjaliku kirjelduse.

Or. en

Muudatusettepanek 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Turutegijad

Artikli 4 lõike 6 kohaselt määratletud 
turutegijad osutavad, müüvad ja ostavad 
korrapäraselt mõistlikke ja turuga seotud 
pakkumisi. Nad on pidevalt võimalikult 
toimivad reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi – kuhu 
saadetakse korraldusi või mille süsteemi 
kaudu tehakse tehinguid – kauplemisajal.

Or. en

Selgitus

Turutegijate rolli, tegevusi ja kohustusi puudutavad sätted peaksid olema artiklis selgelt 
nimetatud. Turutegijad peavad mis tahes turutingimustes likviidsust võimaldama.

Muudatusettepanek 574
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Algoritmkauplemisega tegeleval 
investeerimisühingul on tõhusad süsteemid 
ja riskikontrollid selle tagamiseks, et tema 
kauplemissüsteemid oleksid 
usaldusväärsed ja piisavalt suutlikud, et 

1. Algoritmkauplemisega, sh 
välkkauplemisstrateegiatega, tegeleval 
investeerimisühingul on tõhusad süsteemid 
ja riskikontrollid, mis on 
proportsionaalsed tema 
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nende suhtes kohaldataks asjakohaseid 
kauplemiskünniseid ja -piiranguid ning et 
kõnealused süsteemid takistaksid vigaste 
korralduste saatmist või süsteemi muud 
sellist toimimist, mis võib tekitada 
ebastabiilsust turgudel või sellele kaasa 
aidata. Sellisel ühingul on ka tõhusad 
süsteemid ja riskikontrollid selle 
tagamiseks, et kauplemissüsteeme ei oleks 
võimalik kasutada ühelgi eesmärgil, mis on 
vastuolus määrusega (EL) nr [turu 
kuritarvitamise määrus] või temaga seotud 
kauplemiskoha eeskirjadega. Ühingul on 
tõhus talituspidevuse kord, et kõrvaldada 
oma kauplemissüsteemide mis tahes 
ettenägematud tõrked, samuti tagab ühing 
oma süsteemide täieliku testimise ja 
nõuetekohase kontrolli, et oleks tagatud 
nende süsteemide vastavus käesoleva lõike 
nõuetele.

tegevusvaldkonnaga, selle tagamiseks, et 
tema kauplemissüsteemid oleksid 
usaldusväärsed ja piisavalt suutlikud, et 
nende suhtes kohaldataks asjakohaseid 
kauplemiskünniseid ja -piiranguid ning et 
kõnealused süsteemid takistaksid vigaste 
korralduste saatmist või süsteemi muud 
sellist toimimist, mis võib tekitada 
ebastabiilsust turgudel või sellele kaasa 
aidata. Sellisel ühingul on ka tõhusad 
süsteemid ja riskikontrollid selle 
tagamiseks, et kauplemissüsteeme ei oleks 
võimalik kasutada ühelgi eesmärgil, mis on 
vastuolus määrusega (EL) nr [turu 
kuritarvitamise määrus] või temaga seotud 
kauplemiskoha eeskirjadega. Ühingul on 
tõhus ja proportsionaalne talituspidevuse 
kord, et kõrvaldada oma 
kauplemissüsteemide mis tahes 
ettenägematud tõrked, samuti tagab ühing 
oma süsteemide täieliku testimise ja 
nõuetekohase kontrolli, et oleks tagatud 
nende süsteemide vastavus käesoleva lõike 
nõuetele.

Or. en

Selgitus

Teatud tasemel proportsionaalsust on vaja nende väikeste ühingute jaoks, kes korraldavad 
algoritme, kuid seda väga lihtsatel tegevuslikel alustel.

Muudatusettepanek 575
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Algoritmkauplemisega tegeleval 
investeerimisühingul on tõhusad süsteemid 
ja riskikontrollid selle tagamiseks, et tema 
kauplemissüsteemid oleksid 
usaldusväärsed ja piisavalt suutlikud, et 

1. Algoritmkauplemisega tegeleval 
investeerimisühingul on tõhusad süsteemid 
ja riskikontrollid selle tagamiseks, et tema 
kauplemissüsteemid oleksid 
usaldusväärsed ja piisavalt suutlikud, et 
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nende suhtes kohaldataks asjakohaseid 
kauplemiskünniseid ja -piiranguid ning et 
kõnealused süsteemid takistaksid vigaste 
korralduste saatmist või süsteemi muud 
sellist toimimist, mis võib tekitada 
ebastabiilsust turgudel või sellele kaasa 
aidata. Sellisel ühingul on ka tõhusad 
süsteemid ja riskikontrollid selle 
tagamiseks, et kauplemissüsteeme ei oleks 
võimalik kasutada ühelgi eesmärgil, mis 
on vastuolus määrusega (EL) nr [turu 
kuritarvitamise määrus] või temaga seotud 
kauplemiskoha eeskirjadega. Ühingul on 
tõhus talituspidevuse kord, et kõrvaldada 
oma kauplemissüsteemide mis tahes 
ettenägematud tõrked, samuti tagab ühing 
oma süsteemide täieliku testimise ja 
nõuetekohase kontrolli, et oleks tagatud 
nende süsteemide vastavus käesoleva lõike 
nõuetele.

nende suhtes kohaldataks asjakohaseid 
kauplemiskünniseid ja –piiranguid, ning
asjakohaste sammude astumiseks, et 
kõnealused süsteemid takistaksid vigaste 
korralduste saatmist või süsteemi muud 
sellist toimimist, mis võib tekitada 
ebastabiilsust turgudel või sellele kaasa 
aidata. Sellisel ühingul on ka tõhusad 
süsteemid ja riskikontrollid selle 
tagamiseks, et kauplemissüsteemid 
toimiksid kooskõlas määrusega (EL) nr 
[turu kuritarvitamise määrus] ja temaga 
seotud kauplemiskoha eeskirjadega. 
Ühingul on tõhus talituspidevuse kord, et 
kõrvaldada oma kauplemissüsteemide mis 
tahes ettenägematud tõrked, samuti tagab 
ühing oma süsteemide täieliku testimise ja 
nõuetekohase kontrolli, et oleks tagatud 
nende süsteemide vastavus käesoleva lõike 
nõuetele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on tehniline selgitus, mis puudutab vigaste korralduste saatmist ja turu 
kuritarvitamist käsitleva määruse kohaldamist (vigaste korralduste saatmise ja turu 
kuritarvitamise takistamist ei ole võimalik tagada). Muudatusettepanek selgitab, et kavandada 
tuleks süsteemid ja kontrollid, et tuvastada ja takistada vigaste korralduste saatmist ja turu 
kuritarvitamist seal, kus see on võimalik.

Muudatusettepanek 576
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Investeerimisühingud taotlevad 
reguleeritud turult, mitmepoolselt või 
organiseeritud kauplemissüsteemilt luba, 
kui nad soovivad uusi või muudetud 
automatiseeritud kauplemissüsteeme 
asjaomase turu süsteemidega ühendada.
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Uusi või muudetud süsteeme ei rakendata 
kauplemiseks reguleeritud turul, 
mitmepoolses või organiseeritud 
kauplemissüsteemis enne, kui turu 
korraldaja annab või ilma et turu 
korraldaja annaks artikli 51 lõike 3 a 
kohaselt kirjaliku heakskiidu.

Or. en

Muudatusettepanek 577
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Algoritmkauplemisega tegeleva 
investeerimisühingu suhtes tuleb 
kohaldada eraldi tegevusloa andmise 
menetlust. Seetõttu peab ta selgelt ja 
arusaadavalt näitama seda, millist kasu 
toob tema tegevus majandusele tervikuna, 
ning seda, et tema tegevusest ei tulene 
halba mõju, nagu suurenenud volatiilsus, 
mis ohustaks finantsturu stabiilsust, või 
hinnamoonutused. Kui see ei ole selgel ja 
arusaadaval viisil tõendatud, tuleb 
asjaomasele investeerimisühingule 
tegevusloa andmine keelata. Komisjon 
koostab ettepaneku algoritmkauplemisest 
tulenevate võimalike positiivsete ja 
negatiivsete makromajanduslike mõjurite 
loetelu kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 578
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Algoritmkauplemisega tegelev 
investeerimisühing esitab kohe pärast 
asjaomaselt pädevalt asutuselt taotluse 
saamist pädevale asutusele teabe oma 
algoritmide kohta, sh lähtekoodi ja 
programmi kavandi, ning lõikes 1 
osutatud dokumendid süsteemide ja 
riskikontrollide kohta.
Need ühingud tagavad samuti, et 
suudavad kohe kauplemiskoha või pädeva 
asutuse nõudmisel esitada üksikasjalikud 
andmed oma igapäevase pakkumis- ja 
kauplemistegevuse kohta.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb FinanceWatch’i soovitustel.

Muudatusettepanek 579
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Välkkauplemine on keelatud.

Or. en

Selgitus

Raportööri poolt muudatusettepanekus 43 määratletud välkkauplemise majandusliku 
kasutamise kohta on tõsiseid kahtlusi. Arbitraaž, mida on tihti kasutatud argumendina 
välkkauplemise kasuks, on toimunud juba sajandeid, see on lihtsalt kauem kestnud. Teisalt on 
välkkauplemine väga vastuvõtlik turu kuritarvitamise suhtes ning see on tihti majanduslikku 
kahju põhjustanud, nt börsikrahh 2010. aasta mais.
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Muudatusettepanek 580
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Algoritmkauplemisega tegelev 
investeerimisühing esitab vähemalt kord 
aastas oma liikmesriigi pädevale asutusele 
kirjelduse algoritmkauplemise strateegiate 
laadi kohta, üksikasjalikud andmed 
süsteemi suhtes kohaldatavate 
kauplemisparameetrite või -piirmäärade 
kohta, lõike 1 tingimuste täitmise tagavad 
põhilised vastavus- ja riskikontrollid ning 
oma süsteemide testimise üksikasjad. 
Pädev asutus võib igal ajal nõuda 
investeerimisühingult lisateavet tema 
algoritmkauplemise ja selleks kasutatavate 
süsteemide kohta.

2. Algoritmkauplemisega tegelev 
investeerimisühing on mis tahes hetkel 
võimeline esitama ja esitab omal algatusel
vähemalt kord aastas oma liikmesriigi 
pädevale asutusele ajakohastatud ja 
üksikasjaliku kirjelduse 
algoritmkauplemise strateegiate laadi 
kohta, üksikasjalikud andmed süsteemi 
suhtes kohaldatavate 
kauplemisparameetrite või -piirmäärade 
kohta, lõike 1 tingimuste täitmise tagavad 
põhilised vastavus- ja riskikontrollid ning 
oma süsteemide testimise üksikasjad. 
Investeerimisühing korraldab andmete 
säilitamise seoses eespool mainitud 
asjaoludega ning tagab, et need oleksid 
piisavad, võimaldamaks pädeval asutusel 
käesolevas direktiivis, 
[finantsinstrumentide turgude määruses] 
ja [turgude kuritarvitamist käsitlevas 
määruses] kehtestatud nõuetele vastavuse 
üle järelevalvet teostada. Pädev asutus 
võib igal ajal nõuda investeerimisühingult 
eespool mainitud ja lisateavet tema 
algoritmkauplemise ja selleks kasutatavate 
süsteemide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 581
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Algoritmkauplemisega tegelev 
investeerimisühing esitab vähemalt kord 
aastas oma liikmesriigi pädevale asutusele
kirjelduse algoritmkauplemise strateegiate 
laadi kohta, üksikasjalikud andmed 
süsteemi suhtes kohaldatavate 
kauplemisparameetrite või -piirmäärade 
kohta, lõike 1 tingimuste täitmise tagavad 
põhilised vastavus- ja riskikontrollid ning 
oma süsteemide testimise üksikasjad. 
Pädev asutus võib igal ajal nõuda 
investeerimisühingult lisateavet tema 
algoritmkauplemise ja selleks kasutatavate 
süsteemide kohta.

2. Välkkauplemisstrateegiaga tegelev 
investeerimisühing esitab vähemalt kord 
aastas ja mis tahes ajal oma liikmesriigi 
pädeva asutuse nõudmisel kirjelduse 
strateegiate laadi kohta, üksikasjalikud 
andmed süsteemi suhtes kohaldatavate 
kauplemisparameetrite või -piirmäärade 
kohta, lõike 1 tingimuste täitmise tagavad 
põhilised vastavus- ja riskikontrollid ning 
oma süsteemide testimise üksikasjad. 
Pädev asutus võib igal ajal nõuda 
investeerimisühingult lisateavet tema 
algoritmkauplemise ja selleks kasutatavate 
süsteemide kohta.

Or. en

Selgitus

Oma liikmesriigi pädevale asutusele algoritmide kohta aruande esitamist tuleks nõuda 
vähemalt kord aastas ja asutuse nõudmisel.

Muudatusettepanek 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Algoritmkauplemisega tegelev 
investeerimisühing esitab vähemalt kord 
aastas oma liikmesriigi pädevale asutusele 
kirjelduse algoritmkauplemise strateegiate 
laadi kohta, üksikasjalikud andmed 
süsteemi suhtes kohaldatavate 
kauplemisparameetrite või -piirmäärade 
kohta, lõike 1 tingimuste täitmise tagavad 
põhilised vastavus- ja riskikontrollid ning 
oma süsteemide testimise üksikasjad. 
Pädev asutus võib igal ajal nõuda
investeerimisühingult lisateavet tema 
algoritmkauplemise ja selleks kasutatavate 

2. Algoritmkauplemisega tegelev 
investeerimisühing esitab vähemalt kord 
aastas oma liikmesriigi pädevale asutusele 
kirjelduse algoritmkauplemise strateegiate 
laadi kohta, üksikasjalikud andmed 
süsteemi suhtes kohaldatavate 
kauplemisparameetrite või -piirmäärade 
kohta, lõike 1 tingimuste täitmise tagavad 
põhilised vastavus- ja riskikontrollid ning 
oma süsteemide testimise üksikasjad. 
Investeerimisühing esitab pädeva asutuse 
nõudmisel lisateavet tema 
algoritmkauplemise ja selleks kasutatavate 
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süsteemide kohta. süsteemide kohta.

Or. en

Selgitus

Kavandatava finantsinstrumentide turgude direktiivi artikli 17 lõikega 2 tagatakse, et 
investeerimisühing esitab pädevale asutusele kogu nõutud lisateabe. (EKP soovitus)

Muudatusettepanek 583
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Algoritmkauplemisega tegelev 
investeerimisühing esitab vähemalt kord 
aastas oma liikmesriigi pädevale asutusele 
kirjelduse algoritmkauplemise strateegiate 
laadi kohta, üksikasjalikud andmed 
süsteemi suhtes kohaldatavate 
kauplemisparameetrite või -piirmäärade 
kohta, lõike 1 tingimuste täitmise tagavad 
põhilised vastavus- ja riskikontrollid ning 
oma süsteemide testimise üksikasjad. 
Pädev asutus võib igal ajal nõuda 
investeerimisühingult lisateavet tema 
algoritmkauplemise ja selleks kasutatavate 
süsteemide kohta.

2. Algoritmkauplemisega ja 
välkkauplemisstrateegiatega tegelev 
investeerimisühing esitab esmase 
tegevusloa saamisel või vähemalt kord 
aastas ning juhul, kui 
kauplemisstrateegias toimub mis tahes 
materiaalseid muudatusi, oma liikmesriigi 
pädevale asutusele kirjelduse 
algoritmkauplemise strateegiate laadi 
kohta, üksikasjalikud andmed süsteemi 
suhtes kohaldatavate 
kauplemisparameetrite või -piirmäärade 
kohta, lõike 1 tingimuste täitmise tagavad 
põhilised vastavus- ja riskikontrollid ning 
oma süsteemide testimise üksikasjad. 
Pädev asutus võib igal ajal nõuda 
investeerimisühingult lisateavet tema 
algoritmkauplemise ja selleks kasutatavate 
süsteemide kohta.

Or. en

Selgitus

Teatud ühingud muudavad pidevalt oma algoritme, mistõttu ei pruugi kirjelduste kord aastas 
pädevatele asutustele esitamine piisav olla, et tegelikult teada saada, millised nende 
strateegiad on, seetõttu peaks käesolevat sätet laiendama kõikidele materiaalsetele 
muudatustele algoritmi strateegias.
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Muudatusettepanek 584
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Algoritmkauplemisega tegelev 
investeerimisühing esitab vähemalt kord 
aastas oma liikmesriigi pädevale asutusele 
kirjelduse algoritmkauplemise strateegiate 
laadi kohta, üksikasjalikud andmed 
süsteemi suhtes kohaldatavate 
kauplemisparameetrite või -piirmäärade 
kohta, lõike 1 tingimuste täitmise tagavad 
põhilised vastavus- ja riskikontrollid ning 
oma süsteemide testimise üksikasjad. 
Pädev asutus võib igal ajal nõuda
investeerimisühingult lisateavet tema 
algoritmkauplemise ja selleks kasutatavate 
süsteemide kohta.

2. Algoritmkauplemisega tegelev 
investeerimisühing esitab vähemalt kord 
aastas oma liikmesriigi pädevale asutusele 
kirjelduse algoritmkauplemise strateegiate 
laadi kohta, üksikasjalikud andmed 
süsteemi suhtes kohaldatavate 
kauplemisparameetrite või -piirmäärade 
kohta, lõike 1 tingimuste täitmise tagavad 
põhilised vastavus- ja riskikontrollid ning 
oma süsteemide testimise üksikasjad. 
Investeerimisühing esitab pädeva asutuse
nõudmisel lisateavet tema 
algoritmkauplemise ja selleks kasutatavate 
süsteemide kohta.

Or. en

Selgitus

Kavandatava finantsinstrumentide turgude direktiivi artikli 17 lõikega 2 tagatakse, et 
investeerimisühing esitab pädevale asutusele kogu nõutud lisateabe.

Muudatusettepanek 585
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Algoritmkauplemisega tegelev 
investeerimisühing esitab vähemalt kord 
aastas oma liikmesriigi pädevale asutusele 
kirjelduse algoritmkauplemise strateegiate 
laadi kohta, üksikasjalikud andmed 
süsteemi suhtes kohaldatavate 

2. Algoritmkauplemisega tegelev 
investeerimisühing esitab kord aastas või 
nõudmisel oma liikmesriigi pädevale 
asutusele kirjelduse algoritmkauplemise 
strateegiate laadi kohta, üksikasjalikud 
andmed süsteemi suhtes kohaldatavate 
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kauplemisparameetrite või -piirmäärade 
kohta, lõike 1 tingimuste täitmise tagavad 
põhilised vastavus- ja riskikontrollid ning 
oma süsteemide testimise üksikasjad. 
Pädev asutus võib igal ajal nõuda 
investeerimisühingult lisateavet tema 
algoritmkauplemise ja selleks kasutatavate 
süsteemide kohta.

kauplemisparameetrite või -piirmäärade 
kohta, lõike 1 tingimuste täitmise tagavad 
põhilised vastavus- ja riskikontrollid ning 
oma süsteemide testimise üksikasjad. 
Pädev asutus võib igal ajal nõuda 
investeerimisühingult lisateavet tema 
algoritmkauplemise ja selleks kasutatavate 
süsteemide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 586
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Algoritmkauplemisega tegelev 
investeerimisühing esitab vähemalt kord 
aastas oma liikmesriigi pädevale asutusele 
kirjelduse algoritmkauplemise strateegiate 
laadi kohta, üksikasjalikud andmed 
süsteemi suhtes kohaldatavate 
kauplemisparameetrite või -piirmäärade 
kohta, lõike 1 tingimuste täitmise tagavad 
põhilised vastavus- ja riskikontrollid ning
oma süsteemide testimise üksikasjad. 
Pädev asutus võib igal ajal nõuda 
investeerimisühingult lisateavet tema 
algoritmkauplemise ja selleks kasutatavate 
süsteemide kohta.

2. Algoritmkauplemisega tegelev 
investeerimisühing esitab vähemalt kord 
aastas oma liikmesriigi pädevale asutusele 
kirjelduse algoritmkauplemise strateegiate 
laadi kohta, üksikasjalikud andmed 
süsteemi suhtes kohaldatavate 
kauplemisparameetrite või -piirmäärade 
kohta, lõike 1 tingimuste täitmise tagavad 
põhilised vastavus- ja riskikontrollid ning 
oma süsteemide testimise üksikasjad. 
Pädev asutus võib igal ajal nõuda 
investeerimisühingult lisateavet tema 
algoritmkauplemise ja selleks kasutatavate 
süsteemide kohta, sh tema algoritmide 
lähtekoodi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Välkkauplemisstrateegiaga tegelev 
investeerimisühing esitab iga päev oma 
liikmesriigi pädevale asutusele töötlemata 
kontrolljälje oma pakkumis- ja 
kauplemistegevuse kohta, mis on läbi 
viidud mis tahes reguleeritud turul või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis.

Or. en

Selgitus

Välkkauplemisalgoritmi pakkumis- ja kauplemistegevuse põhjalik kontrolljälg on oluline 
vahend, mille abil teostada järelevalvet kõigi kauplemiskohtade üle. Turgudevaheline 
järelevalve on praegu olematu. Kontrolljälg annab reguleerivatele asutustele ka parema 
arusaamise välkkauplemise mudelitest ja eelkõige selle korralduste ja tehingute väga suurest 
suhtarvust.

Muudatusettepanek 588
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Välkkauplemisstrateegiat kasutavad 
investeerimisühingud säilitavad 
heakskiidetud viisil töötlemata 
kontrolljälje iga pakkumis- ja 
kauplemistegevuse kohta, mis on läbi 
viidud mis tahes kauplemiskohas, ning 
muudavad selle nõudmisel riiklikele 
pädevatele asutustele kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Ameerika Ühendriikides on arutelu börsikrahhi järel keskendunud vajadusele konstrueerida 
uuesti turu kohta konsolideeritud kontrolljälg, et selgitada välja kogetud ebanormaalsete 
turutingimuste tekkeni viinud sündmuste täpne jada. Samal ajal kui nende andmete kogumine 
kesktasandil tähendaks ametiasutuste jaoks suurt ja kulukat tehnoloogilist koormust, peaksid 
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üksikud ühingud suutma oma andmeid säilitada juhuks, kui pädevatel asutustel peaks olema 
vaja turgu taastada, et nad saaksid siis seda teha.

Muudatusettepanek 589
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Välkkauplemisstrateegiaga tegelev 
investeerimisühing esitab pädevale 
asutusele töötlemata kontrolljälje oma 
pakkumis- ja kauplemistegevuse kohta. 
ESMA töötab välja siduvad tehnilised 
standardid, et määratleda esitatav teave ja 
selle vorming.

Or. en

Muudatusettepanek 590
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. ESMA kavandab regulatiivsed 
tehnilised standardid, et määratleda 
esitatav teave ja selle vorming, nagu on 
osutatud lõikes 2 a, et võimaldada 
liikmesriikides kontrolljälje 
konsolideerimist.
ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[…]*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.
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______________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

Praeguste ülemaailmsete turgude tõhus reguleerimine nõuab välkkauplemisandmete 
konsolideerimist rahvusvahelisel tasandil.

Muudatusettepanek 591
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Algoritmkauplemise strateegia on 
pidevalt toimiv sellise kauplemiskoha 
kauplemisajal, kuhu saadetakse korraldusi 
või mille süsteemide kaudu tehakse
tehinguid. Algoritmkauplemise strateegia 
kauplemisparameetrite või piirmääradega 
tagatakse, et strateegia esitab siduvad 
konkurentsivõimeliste hindadega 
pakkumised, tänu millele tagatakse 
kõnealustele kauplemiskohtadele igal ajal 
regulaarselt ja jätkuvalt likviidsus, 
olenemata sellest, missugused tingimused 
turul valitsevad.

3. Algoritmkauplemisega tegelev 
investeerimisühing tagab, et tema 
korraldatav välkalgoritmkauplemise
strateegia on pidevalt toimiv sellise 
kauplemiskoha kauplemisajal, kuhu 
investeerimisühing korraldusi saadab või 
mille süsteemide kaudu tehinguid teeb. 
Välkalgoritmkauplemise strateegia 
kauplemisparameetrite või piirmääradega 
tagatakse, et välkalgoritmkauplemise 
strateegia esitab siduvad 
konkurentsivõimeliste hindadega 
pakkumised, mis on tema tavapärase 
kauplemisalase käitumisega kooskõlas, 
tänu millele tagatakse kõnealustele 
kauplemiskohtadele igal ajal regulaarselt ja 
jätkuvalt likviidsus.

Erandlike asjaolude korral, kui see on 
vastuolus lõike 1 kohaselt kehtestatud 
riskikontrollidega, võivad 
investeerimisühingud turult väljuda. 
ESMA esitab suunised, milles 
täpsustatakse tingimuste liigid, mis 
lubaksid kõnealust väljumist, et 
kauplemiskohad lisaksid selle oma 
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tegevuseeskirjadesse.
Kui investeerimisühing peaks käesoleva 
lõike alusel turult väljuma, peab ta sellest 
kohe kauplemiskohta ja riiklikku pädevat 
asutust teavitama.

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas komisjoni mitteametlikus dokumendis välkkauplemise kohta esitatud 
soovitusega, mille kohaselt on olukordi, kus investeerimisühingu riskikontrollid nõuavad 
pakkumiste pideva esitamise peatamist. Samas on kauplemiskoht oma 
turutegemise / likviidsuse tagamise eeskirjade kohaselt selle kontrollimiseks kõige sobivam 
üksus, tehes seda koostöös pädeva asutusega. ESMA suunised peaksid kehtestama 
parameetrid, kuid kauplemiskohad on kõige paremal positsioonil teadmaks, mis on erandlikus 
olukorras turu stabiliseerimise seisukohalt tegelikult kasulik.

Muudatusettepanek 592
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Algoritmkauplemise strateegia on 
pidevalt toimiv sellise kauplemiskoha 
kauplemisajal, kuhu saadetakse korraldusi 
või mille süsteemide kaudu tehakse 
tehinguid. Algoritmkauplemise strateegia 
kauplemisparameetrite või piirmääradega 
tagatakse, et strateegia esitab siduvad 
konkurentsivõimeliste hindadega 
pakkumised, tänu millele tagatakse 
kõnealustele kauplemiskohtadele igal ajal 
regulaarselt ja jätkuvalt likviidsus, 
olenemata sellest, missugused tingimused 
turul valitsevad.

3. Algoritmkauplemisega tegelev 
investeerimisühing tagab, et tema 
korraldatav välkalgoritmkauplemise
strateegia on pidevalt toimiv sellise 
kauplemiskoha kauplemisajal, kuhu 
investeerimisühing korraldusi saadab või 
mille süsteemide kaudu tehinguid teeb. 
Välkalgoritmkauplemise strateegia 
kauplemisparameetrite või piirmääradega 
tagatakse, et välkalgoritmkauplemise 
strateegia esitab siduvad 
konkurentsivõimeliste hindadega 
pakkumised, mis on tema tavapärase 
kauplemisalase käitumisega kooskõlas, 
tänu millele tagatakse kõnealustele 
kauplemiskohtadele igal ajal regulaarselt ja 
jätkuvalt likviidsus, v.a erandlike 
asjaolude korral, mis on artikli 94 
kohaselt komisjoni delegeeritud 
õigusaktides täpsustatud, mille alusel 
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oleks see vastuolus lõike 1 kohaselt 
kehtestatud riskikontrollidega.

Investeerimisühing taotleb sel juhul oma 
pädevalt asutuselt tegevusluba, mille 
puhul ei täideta esimeses lõigus 
kehtestatud kohustust. Pädev asutus 
hindab 24 tunni jooksul, kas delegeeritud 
õigusaktis esimese lõigu kohaselt 
määratletud erandlikud asjaolud on 
täidetud, ning võtab vastu otsuse. Juhul 
kui otsusega lubatakse 
investeerimisühingul esimeses lõigus 
kehtestatud kohustust mitte täita, teavitab 
pädev asutus ESMA-t sellest otsusest. 
ESMA teavitab kohe sellest teiste 
liikmesriikide pädevaid asutusi. Kui pädev 
asutus ei nõustu teise pädeva asutuse 
otsusega investeerimisühingu kohta, kes 
osutab tema territooriumil teenuseid, võib 
ESMA aidata kooskõlas määruse (EL) 
nr 1095/2010 artikliga 19 nendel asutustel 
kokkuleppele jõuda. Lepitamine toimub 
kahe päeva jooksul. Kui asjaomased 
pädevad asutused ei jõua lepitusetapi 
jooksul kokkuleppele, võib ESMA teha 
otsuse vastavalt määruse (EL) 
nr 1095/2010 artikli 19 lõikele 3. Otsus 
võetakse vastu kahe päeva jooksul.

Or. en

Selgitus

Juhindutakse Euroopa Komisjoni mitteametlikust dokumendist.

Muudatusettepanek 593
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Algoritmkauplemise strateegia on 
pidevalt toimiv sellise kauplemiskoha 
kauplemisajal, kuhu saadetakse korraldusi 

3. Kauplemiskoha esitatud turutegemise 
kavas osalev investeerimisühing sõlmib 
ühingu ja kauplemiskoha vahelise siduva 
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või mille süsteemide kaudu tehakse 
tehinguid. Algoritmkauplemise strateegia 
kauplemisparameetrite või piirmääradega 
tagatakse, et strateegia esitab siduvad 
konkurentsivõimeliste hindadega 
pakkumised, tänu millele tagatakse 
kõnealustele kauplemiskohtadele igal ajal
regulaarselt ja jätkuvalt likviidsus, 
olenemata sellest, missugused tingimused
turul valitsevad.

kirjaliku lepingu oluliste kohustuste 
kohta, mis tulenevad turutegemise kavas 
osalemisest, ning peab kinni selle kava 
tingimustest, sealhulgas, kuid mitte ainult, 
likviidsuse tagamine praegustes 
turutingimustes. Investeerimisühing 
kehtestab tõhusad süsteemid ja 
riskikontrollid, tagamaks, et ta suudab 
igal ajal siduva kirjaliku lepingu kohaselt 
oma kohustusi täita. Turutegemise kavast 
osavõtmise eesmärgil investeerimisühingu 
poolt rakendatud algoritmkauplemise
strateegia on pidevalt toimiv sellise 
kauplemiskoha kauplemisajal, kuhu 
saadetakse korraldusi või mille süsteemide 
kaudu tehakse tehinguid, v.a juhul, kui 
siduvas kirjalikus lepingus ei ole 
sätestatud teisiti. Algoritmkauplemise
strateegia kauplemisparameetrite või 
piirmääradega tagatakse, et strateegia 
esitab siduvad konkurentsivõimeliste 
hindadega pakkumised, tänu millele 
tagatakse kõnealustele kauplemiskohtadele
regulaarselt ja jätkuvalt likviidsus pideva 
kauplemise ajal minimaalses osas, võttes 
arvesse turul valitsevaid tingimusi.

Or. en

Selgitus

Seda tuleks käsitleda koos Wortmann-Kooli esitatud muudatusettepanekutega artikli 51 lõike 
1 a (uus) ja artikli 51 lõike 7 kohta.

Muudatusettepanek 594
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Algoritmkauplemise strateegia on 
pidevalt toimiv sellise kauplemiskoha 
kauplemisajal, kuhu saadetakse korraldusi 

3. Välkkauplemisstrateegiatel, mis on 
vastavuses artikli 4 punktis 30 b 
sätestatud tingimustega, on ESMA 
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või mille süsteemide kaudu tehakse 
tehinguid. Algoritmkauplemise strateegia 
kauplemisparameetrite või piirmääradega 
tagatakse, et strateegia esitab siduvad 
konkurentsivõimeliste hindadega 
pakkumised, tänu millele tagatakse 
kõnealustele kauplemiskohtadele igal ajal 
regulaarselt ja jätkuvalt likviidsus, 
olenemata sellest, missugused tingimused
turul valitsevad.

määratletud ulatuses ja turgude 
nõuetekohase toimimise tagamiseks 
vajalikus ulatuses võime pidevalt toimida 
sellise kauplemiskoha kauplemisajal, kuhu 
saadetakse korraldusi või mille süsteemide 
kaudu tehakse tehinguid. Turutegemise 
strateegiaid kasutavad ühingud täidavad 
konkreetseid nõudeid, mille on kindlaks 
määranud kauplemiskohad pädevate 
asutustega konsulteerides ning mis on 
suunatud asjaomaste kauplemiskohtade 
likviidsusele ja turul investorite usalduse 
kaitsmisele.

Or. en

Selgitus

Turutegemise teenuste osutamist võib paluda ainult nendelt investeerimisühingutelt, kellel on 
turutegemise strateegia. ESMA suunised süsteemide ja kontrollide kohta automatiseeritud 
kauplemiskeskkonnas, mis on selle probleemiga seotud, peaksid olema tehnilistes standardites 
arvesse võetud. Käesolev tekst lubab ESMA-l ja kauplemiskohtadel nõuetekohaselt artikli 17 
lõikes 3 sätestatud nõuete kohaldamist kalibreerida nii selles suhtes, milliste 
välkkauplemisstrateegiate suhtes nõudeid kohaldatakse, kui ka nende nõuete tõsiduse suhtes.

Muudatusettepanek 595
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Algoritmkauplemise strateegia on 
pidevalt toimiv sellise kauplemiskoha 
kauplemisajal, kuhu saadetakse korraldusi 
või mille süsteemide kaudu tehakse 
tehinguid. Algoritmkauplemise strateegia 
kauplemisparameetrite või piirmääradega 
tagatakse, et strateegia esitab siduvad 
konkurentsivõimeliste hindadega 
pakkumised, tänu millele tagatakse 
kõnealustele kauplemiskohtadele igal ajal 
regulaarselt ja jätkuvalt likviidsus, 
olenemata sellest, missugused tingimused 

3. Algoritmkauplemist korraldav 
investeerimisühing tagab, et iga tema 
poolt kasutatav välkalgoritmkauplemise
strateegia on pidevalt toimiv sellise 
kauplemiskoha kauplemisajal, kuhu 
saadetakse korraldusi või mille süsteemide 
kaudu tehakse tehinguid. 
Välkalgoritmkauplemise strateegia 
kauplemisparameetrite või piirmääradega 
tagatakse, et strateegia esitab alati siduvad 
konkurentsivõimeliste hindadega 
pakkumised, tänu millele tagatakse 
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turul valitsevad. kõnealustele kauplemiskohtadele igal ajal 
regulaarselt ja jätkuvalt likviidsus, 
olenemata sellest, missugused tingimused 
turul valitsevad.

Or. en

Selgitus

Kuna paljud kauplemisalgoritmid ei ole mõeldud kasumi teenimiseks, hoolimata 
hinnamuutuste suunast, ei ole sobilik neilt turutegemist nõuda. See kohustus on siiski 
välkkauplemise jaoks sobilik ja maandab riski, et need osalised vähendavad likviidsust just 
siis, kui turud seda enim vajavad. Samuti on tähtis tagada, et välkkauplemisühingud esitaksid 
pidevalt tegelikke hindu.

Muudatusettepanek 596
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Algoritmkauplemise strateegia on
pidevalt toimiv sellise kauplemiskoha 
kauplemisajal, kuhu saadetakse korraldusi 
või mille süsteemide kaudu tehakse 
tehinguid. Algoritmkauplemise strateegia 
kauplemisparameetrite või piirmääradega
tagatakse, et strateegia esitab siduvad 
konkurentsivõimeliste hindadega 
pakkumised, tänu millele tagatakse 
kõnealustele kauplemiskohtadele igal ajal 
regulaarselt ja jätkuvalt likviidsus, 
olenemata sellest, missugused tingimused 
turul valitsevad.

3. Kui investeerimisühing vastab artikli 4 
lõike 6 tingimustele, peab ta jääma
võimalikult pidevalt toimivaks sellise 
kauplemiskoha kauplemisajal, kuhu 
saadetakse korraldusi või mille süsteemi
kaudu tehakse tehinguid. Selle ühingu 
kauplemisstrateegiaga tagatakse, et ta
esitab pidevalt siduvad 
konkurentsivõimeliste hindadega 
pakkumised, tänu millele tagatakse 
kõnealustele kauplemiskohtadele igal ajal 
regulaarselt ja jätkuvalt likviidsus.

Or. en

Muudatusettepanek 597
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ESMA töötab välja rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud lõikes 3 
osutatud nõuete kohta, eriti halvenenud 
turutingimuste korral. 
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid vastavalt määruse 
(EL) nr 1095/2010 artiklile 15. 
ESMA esitab kõnealused rakenduslikud 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[...]*.
________________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: … 

Or. en

Selgitus

ESMA suunised süsteemide ja kontrollide kohta automatiseeritud kauplemiskeskkonnas, mis 
on seotud artikli 17 lõikega 3, ning teatud välkkauplemisstrateegiate suhtes kohaldatavate 
kohustuste ulatus ja tõsidus peaksid olema tehnilistes standardites arvesse võetud.

Muudatusettepanek 598
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Investeerimisühing, kes korraldab 
välkkauplemisstrateegiat, tagab, et mis 
tahes ostetud või müüdud 
finantsinstrumendis säilitatakse 
positsioon vähemalt 30 sekundit.

Or. en
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Muudatusettepanek 599
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kauplemiskohad võivad oma liikmete 
või osaliste suhtes tasusid kehtestada, et 
säilitada tehingute ja korralduste suhtarv 
tasemel, millega välditakse turu 
nõuetekohase toimimise kahjustamise 
riski.

Or. en

Selgitus

Lisatasud on osutunud tõhusaks selleks, et säilitada tehingute ja korralduste suhtarv tasemel, 
mis tagab asjaomase turu nõuetekohase toimimise.

Muudatusettepanek 600
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauplemiskohale otsest elektroonilist 
juurdepääsu võimaldaval 
investeerimisühingul on tõhusad süsteemid 
ja kontrollid, millega tagatakse, et teenust 
kasutavate isikute sobivust hinnatakse ja 
see vaadatakse läbi nõuetekohaselt, et 
teenust kasutavaid isikuid takistatakse 
ületamast eelnevalt kindlaks määratud 
asjakohaseid kauplemis- ja 
krediidikünniseid, et teenust kasutavate 
isikute kauplemistegevust jälgitakse 
nõuetekohaselt ning et asjakohaste 

4. Kauplemiskohale otsest elektroonilist 
juurdepääsu või sponsoreeritud 
juurdepääsu võimaldaval 
investeerimisühingul on tõhusad süsteemid 
ja kontrollid, millega tagatakse, et teenust 
kasutavate isikute sobivust hinnatakse ja
see vaadatakse läbi nõuetekohaselt, et 
teenust kasutavaid isikuid takistatakse 
ületamast eelnevalt kindlaks määratud 
asjakohaseid kauplemis- ja 
krediidikünniseid, et teenust kasutavate 
isikute kauplemistegevust jälgitakse 
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riskikontrollidega välditakse 
kauplemistegevust, mis võib tekitada riske 
investeerimisühingule endale või mis 
võiks tekitada ebastabiilsust turgudel või 
sellele kaasa aidata või mis on vastuolus
määrusega (EL) nr [turu kuritarvitamise 
määrus] või kauplemiskoha eeskirjadega. 
Investeerimisühing tagab, et ühingu ja 
isiku vahel sõlmitakse siduv kirjalik 
kokkulepe teenuse osutamisest tulenevate 
põhiliste õiguste ja kohustuste kohta ning 
et kõnealuse kokkuleppe alusel vastutab
ühing selle tagamise eest, et kõnealust 
teenust kasutav kauplemistegevus vastab 
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 
[turu kuritarvitamise määrus] nõuetele ning 
kauplemiskoha eeskirjadele.

nõuetekohaselt ning et asjakohaseid 
riskikontrolle kohaldatakse kooskõlas
määrusega (EL) nr [turu kuritarvitamise 
määrus] või kauplemiskoha eeskirjadega. 
Investeerimisühing tagab, et ühingu ja 
isiku vahel sõlmitakse siduv kirjalik 
kokkulepe teenuse osutamisest tulenevate 
põhiliste õiguste ja kohustuste kohta ning 
et kõnealuse kokkuleppe alusel vastutus
selle tagamise eest, et kõnealust teenust 
kasutav kauplemistegevus vastab käesoleva 
direktiivi ja määruse (EL) nr [turu 
kuritarvitamise määrus] nõuetele ning
kauplemiskoha eeskirjadele, on selge.
Investeerimisühingud ei võimalda 
kauplemiskohale avatud või filtreerimata 
sponsoreeritud juurdepääsu.

Or. en

Selgitus

Käesolev sõnastus on välja pakutud tagamaks, et kõikidel otsest elektroonilist juurdepääsu 
või sponsoreeritud juurdepääsu pakkuvatel investeerimisühingutel on asjakohased 
kauplemiseelsed kontrollid ja korralduslikud nõuded, et edendada õiglast ja nõuetekohast 
kauplemist automatiseeritud kauplemiskeskkonnas, sh teatud parameetrite väliste korralduste 
sisseehitatud ja automatiseeritud välistamist. Käesolev on ühtlustatud ESMA suunistega 
süsteemide ja kontrollide kohta, mis avaldati 22. detsembril 2011, viide: ESMA/2011/456.

Muudatusettepanek 601
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauplemiskohale otsest elektroonilist 
juurdepääsu võimaldaval 
investeerimisühingul on tõhusad 
süsteemid ja kontrollid, millega tagatakse, 
et teenust kasutavate isikute sobivust 
hinnatakse ja see vaadatakse läbi 
nõuetekohaselt, et teenust kasutavaid 
isikuid takistatakse ületamast eelnevalt 

4. Investeerimisühingud ei võimalda
kauplemiskohale otsest elektroonilist 
juurdepääsu.
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kindlaks määratud asjakohaseid 
kauplemis- ja krediidikünniseid, et teenust 
kasutavate isikute kauplemistegevust 
jälgitakse nõuetekohaselt ning et 
asjakohaste riskikontrollidega välditakse 
kauplemistegevust, mis võib tekitada riske 
investeerimisühingule endale või mis 
võiks tekitada ebastabiilsust turgudel või 
sellele kaasa aidata või mis on vastuolus 
määrusega (EL) nr [turu kuritarvitamise 
määrus] või kauplemiskoha eeskirjadega. 
Investeerimisühing tagab, et ühingu ja 
isiku vahel sõlmitakse siduv kirjalik 
kokkulepe teenuse osutamisest tulenevate 
põhiliste õiguste ja kohustuste kohta ning 
et kõnealuse kokkuleppe alusel vastutab 
ühing selle tagamise eest, et kõnealust 
teenust kasutav kauplemistegevus vastab 
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 
[turu kuritarvitamise määrus] nõuetele 
ning kauplemiskoha eeskirjadele.

Or. en

Muudatusettepanek 602
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauplemiskohale otsest elektroonilist
juurdepääsu võimaldaval 
investeerimisühingul on tõhusad süsteemid 
ja kontrollid, millega tagatakse, et teenust 
kasutavate isikute sobivust hinnatakse ja 
see vaadatakse läbi nõuetekohaselt, et 
teenust kasutavaid isikuid takistatakse 
ületamast eelnevalt kindlaks määratud 
asjakohaseid kauplemis- ja 
krediidikünniseid, et teenust kasutavate 
isikute kauplemistegevust jälgitakse 
nõuetekohaselt ning et asjakohaste 
riskikontrollidega välditakse 
kauplemistegevust, mis võib tekitada riske 

4. Investeerimisühingud ei võimalda 
kauplemiskohale sponsoreeritud 
juurdepääsu. Kauplemiskohale otsest 
turulepääsu võimaldaval 
investeerimisühingul on tõhusad süsteemid 
ja kontrollid, millega tagatakse, et teenust 
kasutavate isikute sobivust hinnatakse ja 
see vaadatakse läbi nõuetekohaselt, et 
teenust kasutavaid isikuid takistatakse 
ületamast eelnevalt kindlaks määratud 
asjakohaseid kauplemis- ja 
krediidikünniseid, et teenust kasutavate 
isikute kauplemistegevust jälgitakse 
nõuetekohaselt ning et asjakohaste 
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investeerimisühingule endale või mis võiks 
tekitada ebastabiilsust turgudel või sellele 
kaasa aidata või mis on vastuolus 
määrusega (EL) nr [turu kuritarvitamise 
määrus] või kauplemiskoha eeskirjadega. 
Investeerimisühing tagab, et ühingu ja 
isiku vahel sõlmitakse siduv kirjalik 
kokkulepe teenuse osutamisest tulenevate 
põhiliste õiguste ja kohustuste kohta ning 
et kõnealuse kokkuleppe alusel vastutab 
ühing selle tagamise eest, et kõnealust 
teenust kasutav kauplemistegevus vastab 
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 
[turu kuritarvitamise määrus] nõuetele ning 
kauplemiskoha eeskirjadele.

riskikontrollidega välditakse 
kauplemistegevust, mis võib tekitada riske 
investeerimisühingule endale või mis võiks 
tekitada ebastabiilsust turgudel või sellele 
kaasa aidata või mis on vastuolus 
määrusega (EL) nr [turu kuritarvitamise 
määrus] või kauplemiskoha eeskirjadega. 
Investeerimisühing tagab, et ühingu ja 
isiku vahel sõlmitakse siduv kirjalik 
kokkulepe teenuse osutamisest tulenevate 
põhiliste õiguste ja kohustuste kohta ning 
et kõnealuse kokkuleppe alusel vastutab 
ühing selle tagamise eest, et kõnealust 
teenust kasutav kauplemistegevus vastab 
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 
[turu kuritarvitamise määrus] nõuetele ning 
kauplemiskoha eeskirjadele.

Or. en

Muudatusettepanek 603
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauplemiskohale otsest elektroonilist 
juurdepääsu võimaldaval 
investeerimisühingul on tõhusad süsteemid 
ja kontrollid, millega tagatakse, et teenust 
kasutavate isikute sobivust hinnatakse ja 
see vaadatakse läbi nõuetekohaselt, et 
teenust kasutavaid isikuid takistatakse 
ületamast eelnevalt kindlaks määratud 
asjakohaseid kauplemis- ja 
krediidikünniseid, et teenust kasutavate 
isikute kauplemistegevust jälgitakse 
nõuetekohaselt ning et asjakohaste 
riskikontrollidega välditakse 
kauplemistegevust, mis võib tekitada riske 
investeerimisühingule endale või mis võiks 
tekitada ebastabiilsust turgudel või sellele 
kaasa aidata või mis on vastuolus 
määrusega (EL) nr [turu kuritarvitamise 

4. Kauplemiskohale otsest elektroonilist 
juurdepääsu võimaldaval 
investeerimisühingul on tõhusad süsteemid 
ja kontrollid, millega tagatakse, et teenust 
kasutavate isikute sobivust hinnatakse ja 
see vaadatakse läbi nõuetekohaselt, et 
teenust kasutavaid isikuid takistatakse 
ületamast eelnevalt kindlaks määratud 
asjakohaseid kauplemis- ja 
krediidikünniseid, et teenust kasutavate 
isikute kauplemistegevust jälgitakse 
nõuetekohaselt ning et asjakohaste 
riskikontrollidega välditakse 
kauplemistegevust, mis võib tekitada riske 
investeerimisühingule endale või mis võiks 
tekitada ebastabiilsust turgudel või sellele 
kaasa aidata või mis on vastuolus 
määrusega (EL) nr [turu kuritarvitamise 
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määrus] või kauplemiskoha eeskirjadega. 
Investeerimisühing tagab, et ühingu ja 
isiku vahel sõlmitakse siduv kirjalik 
kokkulepe teenuse osutamisest tulenevate 
põhiliste õiguste ja kohustuste kohta ning 
et kõnealuse kokkuleppe alusel vastutab 
ühing selle tagamise eest, et kõnealust 
teenust kasutav kauplemistegevus vastab 
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 
[turu kuritarvitamise määrus] nõuetele ning 
kauplemiskoha eeskirjadele.

määrus] või kauplemiskoha eeskirjadega, 
ning kontrollib esitatud korralduste ja 
täidetud korralduste suhtarvu. 
Investeerimisühing tagab, et ühingu ja 
isiku vahel sõlmitakse siduv kirjalik 
kokkulepe teenuse osutamisest tulenevate 
põhiliste õiguste ja kohustuste kohta ning 
et kõnealuse kokkuleppe alusel vastutab 
ühing selle tagamise eest, et kõnealust 
teenust kasutav kauplemistegevus vastab 
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 
[turu kuritarvitamise määrus] nõuetele ning 
kauplemiskoha eeskirjadele.

Or. en

Selgitus

Peale reguleeritud turgude (artikli 51 lõige 3) ja mitmepoolsete ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide korraldajate kontrollivad otsese turulepääsu teenuseid pakkuvad 
üksused esitatud korralduste ja tühistatud korralduste suhtarvu. Suhtarvu ülemmäär 
kehtestatakse turu kuritarvitamist käsitleva direktiivi artikli 8 lõike 3 punkti c uues taandes: 
„– korralduste tühistamine üle päevase suhtarvu, mille puhul täidetud korraldused 
moodustavad 30% esitatud korraldustest, v.a juhul, kui seda on ametiasutusele kirjalikult 
selgitatud”.

Muudatusettepanek 604
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauplemiskohale otsest elektroonilist
juurdepääsu võimaldaval 
investeerimisühingul on tõhusad süsteemid 
ja kontrollid, millega tagatakse, et teenust 
kasutavate isikute sobivust hinnatakse ja 
see vaadatakse läbi nõuetekohaselt, et 
teenust kasutavaid isikuid takistatakse 
ületamast eelnevalt kindlaks määratud 
asjakohaseid kauplemis- ja 
krediidikünniseid, et teenust kasutavate 
isikute kauplemistegevust jälgitakse 
nõuetekohaselt ning et asjakohaste 

4. Kauplemiskohale otsest turulepääsu
võimaldaval investeerimisühingul on 
tõhusad süsteemid ja kontrollid, millega 
tagatakse, et teenust kasutavate isikute 
sobivust hinnatakse ja see vaadatakse läbi 
nõuetekohaselt, et teenust kasutavaid 
isikuid takistatakse ületamast eelnevalt 
kindlaks määratud asjakohaseid kauplemis-
ja krediidikünniseid, et teenust kasutavate 
isikute kauplemistegevust jälgitakse 
nõuetekohaselt ning et asjakohaste 
riskikontrollidega välditakse 
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riskikontrollidega välditakse 
kauplemistegevust, mis võib tekitada riske 
investeerimisühingule endale või mis võiks 
tekitada ebastabiilsust turgudel või sellele 
kaasa aidata või mis on vastuolus 
määrusega (EL) nr [turu kuritarvitamise 
määrus] või kauplemiskoha eeskirjadega. 
Investeerimisühing tagab, et ühingu ja 
isiku vahel sõlmitakse siduv kirjalik 
kokkulepe teenuse osutamisest tulenevate 
põhiliste õiguste ja kohustuste kohta ning 
et kõnealuse kokkuleppe alusel vastutab 
ühing selle tagamise eest, et kõnealust 
teenust kasutav kauplemistegevus vastab 
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 
[turu kuritarvitamise määrus] nõuetele ning 
kauplemiskoha eeskirjadele.

kauplemistegevust, mis võib tekitada riske 
investeerimisühingule endale või mis võiks 
tekitada ebastabiilsust turgudel või sellele 
kaasa aidata või mis on vastuolus 
määrusega (EL) nr [turu kuritarvitamise 
määrus] või kauplemiskoha eeskirjadega. 
Investeerimisühing tagab, et ühingu ja 
isiku vahel sõlmitakse siduv kirjalik 
kokkulepe teenuse osutamisest tulenevate 
põhiliste õiguste ja kohustuste kohta ning 
et kõnealuse kokkuleppe alusel vastutab 
ühing selle tagamise eest, et kõnealust 
teenust kasutav kauplemistegevus vastab 
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 
[turu kuritarvitamise määrus] nõuetele ning 
kauplemiskoha eeskirjadele.

Or. en

Selgitus

Viited otsesele elektroonilisele juurdepääsule peaksid olema muudetud „otseseks 
juurdepääsuks turule”, et tagada kooskõla 2012. aasta veebruaris avaldatud ESMA tehniliste 
suunistega „Kauplemisplatvormide, investeerimisühingute ja pädevate asutuste poolt 
automatiseeritud kauplemiskeskkonnas kasutatavad süsteemid ja kontrollid” ESMA/2012/122 
(ET).

Muudatusettepanek 605
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauplemiskohale otsest elektroonilist
juurdepääsu võimaldaval 
investeerimisühingul on tõhusad süsteemid
ja kontrollid, millega tagatakse, et teenust 
kasutavate isikute sobivust hinnatakse ja 
see vaadatakse läbi nõuetekohaselt, et 
teenust kasutavaid isikuid takistatakse 
ületamast eelnevalt kindlaks määratud 
asjakohaseid kauplemis- ja 
krediidikünniseid, et teenust kasutavate 

4. Kauplemiskohale juurdepääsu 
võimaldaval investeerimisühingul on 
tõhusad süsteemid ja kontrollid, millega 
tagatakse, et teenust kasutavate isikute 
sobivust hinnatakse ja see vaadatakse läbi 
nõuetekohaselt, et teenust kasutavaid 
isikuid takistatakse ületamast eelnevalt 
kindlaks määratud asjakohaseid kauplemis-
ja krediidikünniseid, et teenust kasutavate 
isikute kauplemistegevust jälgitakse 
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isikute kauplemistegevust jälgitakse 
nõuetekohaselt ning et asjakohaste 
riskikontrollidega välditakse 
kauplemistegevust, mis võib tekitada riske 
investeerimisühingule endale või mis võiks 
tekitada ebastabiilsust turgudel või sellele 
kaasa aidata või mis on vastuolus 
määrusega (EL) nr [turu kuritarvitamise 
määrus] või kauplemiskoha eeskirjadega. 
Investeerimisühing tagab, et ühingu ja 
isiku vahel sõlmitakse siduv kirjalik 
kokkulepe teenuse osutamisest tulenevate 
põhiliste õiguste ja kohustuste kohta ning 
et kõnealuse kokkuleppe alusel vastutab 
ühing selle tagamise eest, et kõnealust 
teenust kasutav kauplemistegevus vastab 
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 
[turu kuritarvitamise määrus] nõuetele ning 
kauplemiskoha eeskirjadele.

nõuetekohaselt ning et asjakohaste 
riskikontrollidega välditakse 
kauplemistegevust, mis võib tekitada riske 
investeerimisühingule endale või mis võiks 
tekitada ebastabiilsust turgudel või sellele 
kaasa aidata või mis on vastuolus 
määrusega (EL) nr [turu kuritarvitamise 
määrus] või kauplemiskoha eeskirjadega. 
Investeerimisühing tagab, et ühingu ja 
isiku vahel sõlmitakse siduv kirjalik 
kokkulepe teenuse osutamisest tulenevate 
põhiliste õiguste ja kohustuste kohta ning 
et kõnealuse kokkuleppe alusel vastutab 
ühing selle tagamise eest, et kõnealust 
teenust kasutav kauplemistegevus vastab 
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 
[turu kuritarvitamise määrus] nõuetele ning 
kauplemiskoha eeskirjadele.

Or. en

Selgitus

Kõikidel juurdepääsu – kas otsest elektroonilist juurdepääsu või sponsoreeritud juurdepääsu 
– pakkuvatel investeerimisühingutel peavad olema kehtestatud asjakohased kauplemiseelsed 
kontrollid ja korralduslikud nõuded, et tagada turu terviklikkus ja turgude tõhus toimimine.

Muudatusettepanek 606
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauplemiskohale otsest elektroonilist
juurdepääsu võimaldaval 
investeerimisühingul on tõhusad süsteemid 
ja kontrollid, millega tagatakse, et teenust 
kasutavate isikute sobivust hinnatakse ja 
see vaadatakse läbi nõuetekohaselt, et 
teenust kasutavaid isikuid takistatakse 
ületamast eelnevalt kindlaks määratud 
asjakohaseid kauplemis- ja 
krediidikünniseid, et teenust kasutavate 

4. Kauplemiskohale otsest turulepääsu
võimaldaval investeerimisühingul on 
tõhusad süsteemid ja kontrollid, millega 
tagatakse, et teenust kasutavate isikute 
sobivust hinnatakse ja see vaadatakse läbi 
nõuetekohaselt, et teenust kasutavaid 
isikuid takistatakse ületamast eelnevalt 
kindlaks määratud asjakohaseid kauplemis-
ja krediidikünniseid, et teenust kasutavate 
isikute kauplemistegevust jälgitakse 



AM\901764ET.doc 145/167 PE489.464v01-00

ET

isikute kauplemistegevust jälgitakse 
nõuetekohaselt ning et asjakohaste 
riskikontrollidega välditakse 
kauplemistegevust, mis võib tekitada riske 
investeerimisühingule endale või mis võiks 
tekitada ebastabiilsust turgudel või sellele 
kaasa aidata või mis on vastuolus 
määrusega (EL) nr [turu kuritarvitamise 
määrus] või kauplemiskoha eeskirjadega. 
Investeerimisühing tagab, et ühingu ja 
isiku vahel sõlmitakse siduv kirjalik 
kokkulepe teenuse osutamisest tulenevate 
põhiliste õiguste ja kohustuste kohta ning 
et kõnealuse kokkuleppe alusel vastutab 
ühing selle tagamise eest, et kõnealust 
teenust kasutav kauplemistegevus vastab 
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 
[turu kuritarvitamise määrus] nõuetele ning 
kauplemiskoha eeskirjadele.

nõuetekohaselt ning et asjakohaste 
riskikontrollidega välditakse 
kauplemistegevust, mis võib tekitada riske 
investeerimisühingule endale või mis võiks 
tekitada ebastabiilsust turgudel või sellele 
kaasa aidata või mis on vastuolus 
määrusega (EL) nr [turu kuritarvitamise 
määrus] või kauplemiskoha eeskirjadega. 
Investeerimisühing tagab, et ühingu ja 
isiku vahel sõlmitakse siduv kirjalik 
kokkulepe teenuse osutamisest tulenevate 
põhiliste õiguste ja kohustuste kohta ning 
et kõnealuse kokkuleppe alusel vastutab 
ühing selle tagamise eest, et kõnealust 
teenust kasutav kauplemistegevus vastab 
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 
[turu kuritarvitamise määrus] nõuetele ning 
kauplemiskoha eeskirjadele.

Or. en

Muudatusettepanek 607
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Investeerimisühingud ei võimalda 
oma klientidele otsest filtreerimata 
turulepääsu mis tahes kauplemiskohale.

Or. en

Selgitus

2012. aasta veebruaris ESMA avaldatud tehnilistes suunistes „Kauplemisplatvormide, 
investeerimisühingute ja pädevate asutuste poolt automatiseeritud kauplemiskeskkonnas 
kasutatavad süsteemid ja kontrollid“ ESMA/2012/122 (ET) määratleti kontrollide tase, mis 
peaks olema kehtestatud otsese turulepääsu pakkumiseks – filtreerimata või avatud 
sponsoreeritud turulepääs on keelatud. Seda tuleks tagada ka finantsinstrumentide turgude 
direktiivi artiklite kaudu.



PE489.464v01-00 146/167 AM\901764ET.doc

ET

Muudatusettepanek 608
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Selleks et kindlustada, et seoses 
välkkauplemisvõimalustega ei 
diskrimineerita või takistata kedagi, 
tagavad liikmesriigid samuti, et 
turulepääsu pakutakse võrdsetel 
tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 609
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Välkkauplemisest tuleneva turu 
kuritarvitamisega võitlemiseks tagavad 
liikmesriigid, et reguleeritud turgudel ja 
muudes kauplemiskohtades on 
kehtestatud õiged järelevalve, 
järelkontrolli ja kontrolli instrumendid, 
millega kaetakse kõik tehingute liigid.

Or. en

Muudatusettepanek 610
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitused võtta 6. ESMA töötab välja regulatiivsete 
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artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte seoses meetmetega, millega 
täpsustatakse lõigetes 1–5 osutatud 
üksikasjalikke organisatsioonilisi nõudeid, 
mis kehtestatakse selliste 
investeerimisühingute suhtes, mis 
tegelevad eri investeerimisteenustega ja/või 
mitmesuguse investeerimistegevusega ning 
kõrvalteenustega või nende 
kombinatsioonidega.

tehniliste standardite eelnõud, millega 
täpsustatakse lõigetes 1–5 osutatud 
üksikasjalikke organisatsioonilisi nõudeid, 
mis kehtestatakse selliste 
investeerimisühingute suhtes, mis 
tegelevad eri investeerimisteenustega ja/või 
mitmesuguse investeerimistegevusega ning 
kõrvalteenustega või nende 
kombinatsioonidega.

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[…]*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.
__________________

*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

ESMA on selles valdkonnas suunised juba koostanud, seega on tal selles valdkonnas rohkem 
tehnilisi teadmisi kui komisjonil.

Muudatusettepanek 611
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte seoses meetmetega, millega 
täpsustatakse lõigetes 1–5 osutatud 
üksikasjalikke organisatsioonilisi nõudeid, 

6. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, millega 
täpsustatakse lõigetes 1–5 osutatud 
üksikasjalikke organisatsioonilisi nõudeid, 
mis kehtestatakse selliste 
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mis kehtestatakse selliste 
investeerimisühingute suhtes, mis 
tegelevad eri investeerimisteenustega ja/või 
mitmesuguse investeerimistegevusega ning 
kõrvalteenustega või nende 
kombinatsioonidega.

investeerimisühingute suhtes, mis 
tegelevad eri investeerimisteenustega ja/või 
mitmesuguse investeerimistegevusega ning 
kõrvalteenustega või nende 
kombinatsioonidega.

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[…]*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.
_________________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: …

Or. en

Selgitus

See on tehniline küsimus ja valdkond, millega seoses ESMA on juba suunise väljastanud, 
seetõttu on asjakohasem, et volitused antaks ESMA-le.

Muudatusettepanek 612
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Iga finantsinstitutsioon, kes saab 
tegevusloa direktiivi 2009/65/EÜ [vabalt 
võõrandatavatesse väärtpaberitesse 
ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid 
(eurofondid) käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta], 
direktiivi 2009/138/EÜ [kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II)], direktiivi 
2003/41/EÜ [tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 



AM\901764ET.doc 149/167 PE489.464v01-00

ET

kohta] või direktiivi 2011/61/EL 
[alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta] kohaselt, täidab 
algoritmkauplemisega, sh 
välkalgoritmkauplemisega, täites 
käesoleva artikli lõigetes 1, 2, 2 a ja 3 
sätestatud kohustusi.

Or. en

Selgitus

Juhindutakse Euroopa Komisjoni mitteametlikust dokumendist.

Muudatusettepanek 613
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kauplemisprotsess ja tehingute 
lõpuleviimine mitmepoolses ja 
organiseeritud kauplemissüsteemis

Kauplemisprotsess ja tehingute 
lõpuleviimine mitmepoolses 
kauplemissüsteemis

Or. en

Muudatusettepanek 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
või organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad kehtestavad lisaks artiklis 16 
sätestatud nõuete täitmisele läbipaistvad 
eeskirjad, õiglase ja korrektse kauplemise 
korra ja menetlused ning objektiivsed 
kriteeriumid korralduste tõhusaks 

1. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud või turu korraldajad 
kehtestavad lisaks artiklis 16 sätestatud 
nõuete täitmisele läbipaistvad eeskirjad, 
õiglase ja korrektse kauplemise korra ja 
menetlused ning objektiivsed ja 
kaalutlusõigust mittevõimaldavad 
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täitmiseks. Neil on kord süsteemi tehniliste 
toimingute usaldusväärseks juhtimiseks, 
sealhulgas tõhusate situatsioonplaanide 
kehtestamiseks, et tulla toime süsteemide 
tõrgetega.

kriteeriumid korralduste tõhusaks 
täitmiseks. Neil on kord süsteemi tehniliste 
toimingute usaldusväärseks juhtimiseks, 
sealhulgas tõhusate situatsioonplaanide 
kehtestamiseks, et tulla toime süsteemide 
tõrgetega.

Or. en

Selgitus

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived. 
The effect of this amendment will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary exectuion - or operate as an MTF. Non-discretionary 
execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being eroded through 
the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all 
through the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF 
category essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a 
dangerous deviation from the principles underpinning a good market.

Muudatusettepanek 615
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
või organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad kehtestavad lisaks artiklis 16 
sätestatud nõuete täitmisele läbipaistvad 
eeskirjad, õiglase ja korrektse kauplemise 
korra ja menetlused ning objektiivsed 
kriteeriumid korralduste tõhusaks 
täitmiseks. Neil on kord süsteemi tehniliste 
toimingute usaldusväärseks juhtimiseks, 
sealhulgas tõhusate situatsioonplaanide 
kehtestamiseks, et tulla toime süsteemide 

1. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud või turu korraldajad 
kehtestavad lisaks artiklis 16 sätestatud 
nõuete täitmisele läbipaistvad ja 
kaalutlusõigust mittevõimaldavad 
eeskirjad, õiglase ja korrektse kauplemise 
korra ja menetlused ning objektiivsed ja 
kaalutlusõigust mittevõimaldavad 
kriteeriumid korralduste tõhusaks 
täitmiseks. Neil on kord süsteemi tehniliste 
toimingute usaldusväärseks juhtimiseks, 
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tõrgetega. sealhulgas tõhusate situatsioonplaanide 
kehtestamiseks, et tulla toime süsteemide 
tõrgetega.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et kõigi mitmepoolsete 
kauplemisplatvormide – nii reguleeritud turgude kui ka mitmepoolsete kauplemissüsteemide –
suhtes kehtiksid kaalutlusõigust mittevõimaldavad rakendusnõuded, mis pakuvad kõikidele 
investoritele ennustatavat ja õiglast tulemust. See on väga tähtis, et kaitsta investoreid 
arbitraažhindade eest.

Muudatusettepanek 616
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
või organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad kehtestavad lisaks artiklis 16 
sätestatud nõuete täitmisele läbipaistvad 
eeskirjad, õiglase ja korrektse kauplemise 
korra ja menetlused ning objektiivsed 
kriteeriumid korralduste tõhusaks 
täitmiseks. Neil on kord süsteemi tehniliste 
toimingute usaldusväärseks juhtimiseks, 
sealhulgas tõhusate situatsioonplaanide 
kehtestamiseks, et tulla toime süsteemide 
tõrgetega.

1. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud või turu korraldajad 
kehtestavad lisaks artiklis 16 sätestatud 
nõuete täitmisele läbipaistvad eeskirjad, 
õiglase ja korrektse kauplemise korra ja 
menetlused ning objektiivsed ja 
kaalutlusõigust mittevõimaldavad 
kriteeriumid korralduste tõhusaks 
täitmiseks. Neil on kord süsteemi tehniliste 
toimingute usaldusväärseks juhtimiseks, 
sealhulgas tõhusate situatsioonplaanide 
kehtestamiseks, et tulla toime süsteemide 
tõrgetega.

Or. en

Muudatusettepanek 617
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
või organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad kehtestavad läbipaistvad 
eeskirjad seoses kriteeriumidega nende 
finantsinstrumentide kindlaksmääramiseks, 
millega võib tema süsteemides kaubelda.

2. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud või turu korraldajad 
kehtestavad läbipaistvad eeskirjad seoses 
kriteeriumidega nende finantsinstrumentide 
kindlaksmääramiseks, millega võib tema 
süsteemides kaubelda.

Or. en

Selgitus

Organiseeritud kauplemissüsteemi kategooria kustutatakse, kuna kõigi turu korraldajate või 
investeerimisühingute poolt korraldatavate kauplemisplatvormide suhtes peaksid mitmepoolse 
kauplemise ajal kehtima nõuetekohased turueeskirjad (nt läbipaistvus, kaalutlusõigust 
mittevõimaldav täitmine, kaalutlusõigust mittevõimaldav juurdepääs ja täielik 
turujärelevalve).

Muudatusettepanek 618
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad esitavad vajaduse korral 
piisava avalikkusele kättesaadava teabe, et 
võimaldada selle kasutajatel kujundada 
investeerimisalaseid seisukohti, võttes 
arvesse nii kasutajate laadi kui ka 
kaubeldavate instrumentide liiki, või on 
veendunud juurdepääsu olemasolus 
sellisele teabele.

Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud või turu korraldajad 
esitavad vajaduse korral piisava 
avalikkusele kättesaadava teabe, et 
võimaldada selle kasutajatel kujundada 
investeerimisalaseid seisukohti, võttes 
arvesse nii kasutajate laadi kui 
kaubeldavate instrumentide liiki, või on 
veendunud juurdepääsu olemasolus 
sellisele teabele.

Or. en

Selgitus

Organiseeritud kauplemissüsteemi kategooria kustutatakse, kuna kõigi turu korraldajate või 



AM\901764ET.doc 153/167 PE489.464v01-00

ET

investeerimisühingute poolt korraldatavate kauplemisplatvormide suhtes peaksid mitmepoolse 
kauplemise ajal kehtima nõuetekohased turueeskirjad (nt läbipaistvus, kaalutlusõigust 
mittevõimaldav täitmine, kaalutlusõigust mittevõimaldav juurdepääs ja täielik 
turujärelevalve).

Muudatusettepanek 619
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
või organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad kehtestavad , avaldavad ja 
säilitavad objektiivsete kriteeriumide alusel 
läbipaistvad eeskirjad, millega 
reguleeritakse juurdepääsu süsteemile.

3. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
või organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad kehtestavad, avaldavad ja 
säilitavad objektiivsete kriteeriumide alusel 
läbipaistvad ja kaalutlusõigust 
mittevõimaldavad eeskirjad, millega 
reguleeritakse juurdepääsu süsteemile.

Or. en

Muudatusettepanek 620
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
või organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad kehtestavad, avaldavad ja 
säilitavad objektiivsete kriteeriumide alusel 
läbipaistvad eeskirjad, millega 
reguleeritakse juurdepääsu süsteemile.

3. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud või turu korraldajad 
kehtestavad, avaldavad ja säilitavad 
objektiivsete kriteeriumide alusel 
läbipaistvad eeskirjad.

Or. en
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Selgitus

Organiseeritud kauplemissüsteemi kategooria kustutatakse, kuna kõigi turu korraldajate või 
investeerimisühingute poolt korraldatavate kauplemisplatvormide suhtes peaksid mitmepoolse 
kauplemise ajal kehtima nõuetekohased turueeskirjad (nt läbipaistvus, kaalutlusõigust 
mittevõimaldav täitmine, kaalutlusõigust mittevõimaldav juurdepääs ja täielik 
turujärelevalve).

Muudatusettepanek 621
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
mitmepoolset või organiseeritud 
kauplemissüsteemi korraldavatel 
investeerimisühingutel või turu 
korraldajatel oleks kehtestatud kord 
selliste võimalike kahjulike tagajärgede 
selgeks tuvastamiseks ja juhtimiseks 
seoses mitmepoolse või organiseeritud 
kauplemissüsteemi tegevusega või selle 
osalistega, mis tulenevad konfliktist 
mitmepoolse või organiseeritud 
kauplemissüsteemi, selle omanike või selle 
korraldaja huvide ning mitmepoolse või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
nõuetekohase toimimise vahel.

Or. en

Selgitus

See artikkel jõustab mitmepoolseid ja organiseeritud kauplemissüsteeme käsitleva põhjenduse 
12, mis annab investoritele suurema vabaduse valida, milliste vastaspooltega nad suhtlevad.

Muudatusettepanek 622
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
või organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad teavitavad selgesti selle 
kasutajaid nende vastavatest kohustustest 
kõnealuses süsteemis sooritatud tehingute 
arveldamisel. Liikmesriigid nõuavad, et 
mitmepoolset või organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud või turu korraldajad 
on kehtestanud korra, mis on vajalik 
mitmepoolses või organiseeritud 
kauplemissüsteemis tehtud tehingute 
tõhusa arveldamise soodustamiseks.

4. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud või turu korraldajad 
teavitavad selgesti selle kasutajaid nende 
vastavatest kohustustest kõnealuses 
süsteemis sooritatud tehingute 
arveldamisel. Liikmesriigid nõuavad, et 
mitmepoolset kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad on kehtestanud korra, mis on 
vajalik mitmepoolses kauplemissüsteemis 
tehtud tehingute tõhusa arveldamise 
soodustamiseks.

Or. en

Selgitus

Organiseeritud kauplemissüsteemi kategooria kustutatakse, kuna kõigi turu korraldajate või 
investeerimisühingute poolt korraldatavate kauplemisplatvormide suhtes peaksid mitmepoolse 
kauplemise ajal kehtima nõuetekohased turueeskirjad (nt läbipaistvus, kaalutlusõigust 
mittevõimaldav täitmine, kaalutlusõigust mittevõimaldav juurdepääs ja täielik 
turujärelevalve).

Muudatusettepanek 623
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui reguleeritud turul kauplemiseks 
vastuvõetud vabalt kaubeldava 
väärtpaberiga kaubeldakse ilma emitendi 
loata ka mitmepoolses või organiseeritud 
kauplemissüsteemis, ei kehti emitendi 
suhtes mingid kohustused seoses 
finantsteabe esmase, jätkuva või ühekordse 
avalikustamisega kõnealuse mitmepoolse 
või organiseeritud kauplemissüsteemi 
osas.

5. Kui reguleeritud turul kauplemiseks 
vastuvõetud vabalt kaubeldava 
väärtpaberiga kaubeldakse ilma emitendi 
loata ka mitmepoolses kauplemissüsteemis, 
ei kehti emitendi suhtes mingid kohustused 
seoses finantsteabe esmase, jätkuva või 
ühekordse avalikustamisega kõnealuse 
mitmepoolse kauplemissüsteemi osas.
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Or. en

Selgitus

Organiseeritud kauplemissüsteemi kategooria kustutatakse, kuna kõigi turu korraldajate või 
investeerimisühingute poolt korraldatavate kauplemisplatvormide suhtes peaksid mitmepoolse 
kauplemise ajal kehtima nõuetekohased turueeskirjad (nt läbipaistvus, kaalutlusõigust 
mittevõimaldav täitmine, kaalutlusõigust mittevõimaldav juurdepääs ja täielik 
turujärelevalve).

Muudatusettepanek 624
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid nõuavad, et iga 
mitmepoolset või organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendav 
investeerimisühing või turu korraldaja 
täidab viivitamata liikmesriigi pädeva 
asutuse juhiseid artikli 72 lõike 1 alusel 
finantsinstrumendiga kauplemise 
peatamiseks või lõpetamiseks.

6. Liikmesriigid nõuavad, et iga 
mitmepoolset või organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendav 
investeerimisühing või turu korraldaja 
täidab viivitamata liikmesriigi pädeva 
asutuse juhiseid artikli 72 punktide d ja e 
alusel finantsinstrumendiga kauplemise 
peatamiseks või lõpetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 625
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid nõuavad, et iga 
mitmepoolset või organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendav 
investeerimisühing või turu korraldaja 
täidab viivitamata liikmesriigi pädeva 
asutuse juhiseid artikli 72 lõike 1 alusel 
finantsinstrumendiga kauplemise 

6. Liikmesriigid nõuavad, et iga 
mitmepoolset kauplemissüsteemi rakendav 
investeerimisühing või turu korraldaja 
täidab viivitamata liikmesriigi pädeva 
asutuse juhiseid artikli 72 lõike 1 alusel 
finantsinstrumendiga kauplemise 
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peatamiseks või lõpetamiseks. peatamiseks või lõpetamiseks.

Or. en

Selgitus

Organiseeritud kauplemissüsteemi kategooria kustutatakse, kuna kõigi turu korraldajate või 
investeerimisühingute poolt korraldatavate kauplemisplatvormide suhtes peaksid mitmepoolse 
kauplemise ajal kehtima nõuetekohased turueeskirjad (nt läbipaistvus, kaalutlusõigust 
mittevõimaldav täitmine, kaalutlusõigust mittevõimaldav juurdepääs ja täielik 
turujärelevalve).

Muudatusettepanek 626
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
või organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad esitavad pädevale asutusele 
üksikasjaliku kirjelduse mitmepoolse või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
toimimise kohta. Investeerimisühingule või 
turu korraldajale kui mitmepoolsele või 
organiseeritud kauplemissüsteemile antud 
igast tegevusloast teatatakse ESMA-le. 
ESMA koostab kõigi liidu 
investeerimisühingute loendi. Kõnealune 
loend sisaldab teavet mitmepoolse või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
osutatavate teenuste kohta ning 
mitmepoolset või organiseeritud
kauplemissüsteemi identifitseerivat 
kordumatut koodi, mida kasutatakse 
aruannetes kooskõlas artikliga 23 ning 
määruse (EL) nr …/… [määrus 
finantsinstrumentide turgude kohta] 
artiklitega 5 ja 9. Loendit ajakohastatakse 
korrapäraselt. ESMA avaldab kõnealuse 
loendi ja ajakohastab seda oma veebisaidil.

8. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud või turu korraldajad 
esitavad pädevale asutusele üksikasjaliku 
kirjelduse mitmepoolse kauplemissüsteemi 
toimimise kohta, sh mis tahes asjaomane 
infrastruktuur, mis on osa nende 
teenusepakkumisest, ja/või mis tahes 
sidemed investeerimisühingute, 
kauplemisettevõtjate, reguleeritud 
turgude, mitmepoolsete või kliendi 
korralduste süstemaatiliste täitjate vahel 
ja/või korralduste suunamise kord.
Liikmesriigid nõuavad mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavatelt 
investeerimisühingutelt või turu 
korraldajatelt pädevale asutusele 
üksikasjaliku kirjelduse esitamist korra 
kohta, mille nad on kehtestanud, et 
tagada vastavus määruse (EL) nr …/… 
[finantsinstrumentide turgude määrus] 
artiklites 3–10 määratletud nõuetega.
Investeerimisühingule või turu korraldajale 
kui mitmepoolsele kauplemissüsteemile 
antud igast tegevusloast teatatakse ESMA-
le. ESMA koostab kõigi liidu 
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mitmepoolsete kauplemissüsteemide
loendi. Kõnealune loend sisaldab teavet 
mitmepoolse kauplemissüsteemi 
osutatavate teenuste kohta, sh kõik nendele 
platvormidele kauplemiseks võetud 
finantsinstrumendid, ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi identifitseerivat 
kordumatut koodi, mida kasutatakse 
aruannetes kooskõlas artikliga 23 ning 
määruse (EL) nr …/… [määrus 
finantsinstrumentide turgude kohta] 
artiklitega 5 ja 9. Loendit ajakohastatakse 
korrapäraselt. ESMA avaldab kõnealuse 
loendi ja ajakohastab seda oma veebisaidil.

Or. en

Selgitus

Korralduste suunamise kord, mida investeerimisühingud ja kauplemiskohad tihti kasutavad, 
võib olulisi riske tekitada. See kord peaks lähtuma asjakohastest avalikustamisnõuetest. 
Lisaks sellele peaksid kauplemiskohad esitama reguleerivatele asutustele üksikasjaliku 
kirjelduse selle kohta, kuidas nad tagavad vastavuse finantsinstrumentide turgude määruses 
sätestatud kauplemiseelsetele läbipaistvusnõuetele.

Muudatusettepanek 627
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
või organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad esitavad pädevale asutusele 
üksikasjaliku kirjelduse mitmepoolse või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
toimimise kohta. Investeerimisühingule või 
turu korraldajale kui mitmepoolsele või 
organiseeritud kauplemissüsteemile antud 
igast tegevusloast teatatakse ESMA-le. 
ESMA koostab kõigi liidu 
investeerimisühingute loendi. Kõnealune 
loend sisaldab teavet mitmepoolse või 

8. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud või turu korraldajad 
esitavad pädevale asutusele üksikasjaliku 
kirjelduse mitmepoolse kauplemissüsteemi 
toimimise kohta. Investeerimisühingule või 
turu korraldajale kui mitmepoolsele või 
organiseeritud kauplemissüsteemile antud 
igast tegevusloast teatatakse ESMA-le. 
ESMA koostab kõigi liidu mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide loendi. Kõnealune 
loend sisaldab teavet mitmepoolse 
kauplemissüsteemi osutatavate teenuste 
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organiseeritud kauplemissüsteemi 
osutatavate teenuste kohta ning 
mitmepoolset või organiseeritud
kauplemissüsteemi identifitseerivat 
kordumatut koodi, mida kasutatakse 
aruannetes kooskõlas artikliga 23 ning 
määruse (EL) nr …/… [määrus 
finantsinstrumentide turgude kohta] 
artiklitega 5 ja 9. Loendit ajakohastatakse 
korrapäraselt. ESMA avaldab kõnealuse 
loendi ja ajakohastab seda oma veebisaidil.

kohta ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi identifitseerivat 
kordumatut koodi, mida kasutatakse 
aruannetes kooskõlas artikliga 23 ning 
määruse (EL) nr …/… [määrus 
finantsinstrumentide turgude kohta] 
artiklitega 5 ja 9. Loendit ajakohastatakse 
korrapäraselt. ESMA avaldab kõnealuse 
loendi ja ajakohastab seda oma veebisaidil.

Or. en

Selgitus

Organiseeritud kauplemissüsteemi kategooria kustutatakse, kuna kõigi turu korraldajate või 
investeerimisühingute poolt korraldatavate kauplemisplatvormide suhtes peaksid mitmepoolse 
kauplemise ajal kehtima nõuetekohased turueeskirjad (nt läbipaistvus, kaalutlusõigust 
mittevõimaldav täitmine, kaalutlusõigust mittevõimaldav juurdepääs ja täielik 
turujärelevalve).

Muudatusettepanek 628
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
mitmepoolset kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad esitavad pädevale asutusele ja 
ESMA-le loetelu oma liikmete ja/või 
kasutajate kohta.

Or. en

Selgitus

Esimese finantsinstrumentide turgude direktiiviga edukalt tekitatud konkurents on peaaegu 
erandlikult tulenenud kasutajate rahastatud sisenemisest korralduste täitmise ärisse: peaaegu 
kolmandik omakapitalivahenditega kauplemisest toimub kasutajate kontrollitud 
täitmiskohtades. Siiski tuleb tähelepanu pöörata huvide konfliktidele, mis tekivad omaniku, 
korraldaja ja kasutaja staatuste ühendamisel organiseeritud kauplemiskohas, mis võib 
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avaldada mõju investorite kaitsele, hinnakujundamise protsessi üldisele tõhususele ja 
turujärelevalvele.

Muudatusettepanek 629
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. ESMA töötab välja rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud, et 
täpsustada, millises ulatuses kohaldatakse 
liittehingute teenuste suhtes (nagu on 
määratletud määruse EL nr … 
[finantsinstrumentide turgude määrus] 
artiklis 2) artikli 18 lõikeid 1–3 ja 
artikli 20 lõiget 3. 
ESMA esitab kõnealused rakenduslikud 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[...]*.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu
kõnealused rakenduslikud tehnilised 
standardid määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklis 15 sätestatud korras.
___________________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: …

Or. en

Selgitus

Liittehingute teenuseid peaks samuti eristama traditsioonilistest tehingute täitmisele suunatud 
tegevuste osutamisest ning näiteks parima täitmise, kauplemiskoha eeskirjade, börsivälisele 
organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu või kauplemise peatamise puhul kehtivad 
nõuded ei ole seda tüüpi teenuse korral asjakohased ega sobilikud. Nende eeskirjade 
kohaldamine liittehingute teenuste suhtes võivad nende täitmise võimatuks muuta. Seetõttu 
peaks ESMA selgitamiseks kavandama rakenduslike tehniliste standardite eelnõud.
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Muudatusettepanek 630
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Kauplemisprotsess

Liikmesriigid nõuavad, et kõik tehingud 
finantsinstrumentidega oleksid täide 
viidud reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides, 
kliendi korralduste süsteemsete täitjate 
siseselt või börsiväliselt.

Or. en

Muudatusettepanek 631
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 
artiklites 16 ja 18 sätestatud nõuete 
täitmisele kehtestavad mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud või turu korraldajad 
kaalutlusõiguseta eeskirjad korralduste 
täitmise kohta süsteemis.

1. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 
artiklites 16 ja 18 sätestatud nõuete 
täitmisele kehtestavad ja rakendavad 
mitmepoolset kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad kaalutlusõiguseta eeskirjad 
korralduste täitmise kohta süsteemis.

Or. en

Selgitus

Õiglased ja nõuetekohased mitmepoolsed kauplemiskohad peavad täitma osaliste korraldusi 
kaalutlusõiguseta: see peaks olema mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele kehtiv nõue.
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Muudatusettepanek 632
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et artikli 18 
lõikes 4 nimetatud eeskirjad, millega 
reguleeritakse juurdepääsu mitmepoolsele 
kauplemissüsteemile, vastavad artikli 55 
lõikega 3 kehtestatud tingimustele.

2. Liikmesriigid nõuavad, et artikli 18 
lõikes 3 nimetatud eeskirjad, millega 
reguleeritakse juurdepääsu mitmepoolsele 
kauplemissüsteemile, vastavad artikli 55 
lõikega 3 kehtestatud tingimustele.

Or. en

Selgitus

Puudub põhjus, miks mitmepoolsete kauplemissüsteemide suhtes peaks kehtima vähem 
rangem kord kui reguleeritud turgude suhtes.

Muudatusettepanek 633
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et juurdepääsule 
kehtivate eeskirjadega tagataks, et 
mitmepoolne kauplemissüsteem jääks 
tõhusaks mitmepoolseks süsteemiks, mis 
ühendab finantsinstrumentides suure 
arvu mitme kolmanda isiku ostu- ja 
müügihuvisid.

Or. en

Selgitus

Juurdepääsule kehtivaid eeskirju ei kavandata viisil, mis viiks asjaoluni, et mitmepoolsel 
kauplemissüsteemil on ainult üks väga piiratud arv osalisi.
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Muudatusettepanek 634
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavatel 
investeerimisühingutel või turu 
korraldajatel oleks kord selliste võimalike 
kahjulike tagajärgede selgeks 
tuvastamiseks ja juhtimiseks seoses 
mitmepoolse kauplemissüsteemi 
tegevusega või selle osalistega, mis 
tulenevad konfliktist mitmepoolse 
kauplemissüsteemi, selle omanike või selle 
korraldaja huvide ning kõnealuse 
süsteemi kindla toimimise vahel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See lõige on asjakohane nii mitmepoolsete kui ka organiseeritud kauplemissüsteemide suhtes 
ning seetõttu tuleks see uuesti artiklisse 18 lisada.

Muudatusettepanek 635
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavatel 
investeerimisühingutel või turu 
korraldajatel oleks kord selliste võimalike 
kahjulike tagajärgede selgeks 
tuvastamiseks ja juhtimiseks seoses 

3. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavatel 
investeerimisühingutel või turu 
korraldajatel oleks kord selliste võimalike 
kahjulike tagajärgede selgeks 
tuvastamiseks ja juhtimiseks seoses 
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mitmepoolse kauplemissüsteemi 
tegevusega või selle osalistega, mis 
tulenevad konfliktist mitmepoolse 
kauplemissüsteemi, selle omanike või selle 
korraldaja huvide ning kõnealuse süsteemi 
kindla toimimise vahel.

mitmepoolse kauplemissüsteemi 
tegevusega või selle osalistega, mis 
tulenevad konfliktist mitmepoolse 
kauplemissüsteemi, selle omanike või selle 
korraldaja huvide ning kõnealuse süsteemi 
kindla toimimise vahel, et tagada vastavus 
artiklites 48, 49 ja 50 kehtestatud 
tingimustega.

Or. en

Selgitus

Puudub vajadus mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja reguleeritud turgude puhul erinevate 
eeskirjade kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 636
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolses
kauplemissüsteemis oleksid olemas 
tõhusad süsteemid, menetlused ja kord 
artikli 51 tingimuste täitmiseks.

4. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolne
kauplemissüsteem oleks vastavuses 
artiklites 51 ja 51 a esitatud tingimustega 
ning et oleksid olemas tõhusad süsteemid, 
menetlused ja kord sel viisil käitumiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 637
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolses 
kauplemissüsteemis oleksid olemas 
tõhusad süsteemid, menetlused ja kord 
artikli 51 tingimuste täitmiseks.

4. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolses 
kauplemissüsteemis oleksid olemas 
tõhusad süsteemid, menetlused ja kord 
artikli 51 tingimuste täitmiseks või muud 



AM\901764ET.doc 165/167 PE489.464v01-00

ET

menetlused ja kord, mis on asjakohane 
mitmepoolse kauplemissüsteemi puhul.

Or. en

Selgitus

Mitmepoolsed kauplemissüsteemid, mis tegutsevad fikseeritud tulumääraga turgudel ja 
tuletisinstrumentide turgudel, ei suuda täita komisjoni ettepaneku artiklis 51 esitatud nõudeid, 
mis on kavandatud suure kauplemismahuga börside jaoks, kuna nad kauplevad palju 
harvemini.

Muudatusettepanek 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
kauplemisplatvormil peab olema vähemalt 
neli materiaalselt aktiivset liiget või 
kasutajat, kellest igaühel on seoses 
süsteemisisese hinnakujundamisega 
võimalus kõigi teistega suhelda.

Or. en

Selgitus

Kauplemiskoha mitmepoolse iseloomu tagamiseks, st selle kindlustamiseks, et kõik osalised 
saavad üksteisega suhelda, on oluline vältida lünka, mis lubaks ühel üksusel olla kõigi 
platvormil teostatud tehingute vastaspool. Seetõttu tuleks kehtestada aktiivsete 
kauplemisosaliste miinimumarvuks neli.

Muudatusettepanek 639
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et määrata 
kindlaks mitmepoolse süsteemi tõhusust 
näitavad kriteeriumid.
ESMA esitab kõnealused tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile [...]*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.
______________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: …

Or. en

Muudatusettepanek 640
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Börsivälise kauplemise erinõuded

Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud ei täidaks klientide 
börsiväliseid korraldusi 
finantsinstrumentidega, mille suurus on 
alla standardse turumahu.
Liikmesriigid nõuavad, et klientide 
korralduste süsteemne täitmine ei toimuks 
börsiväliselt.

Or. en
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Selgitus

Investorite kaitse eesmärgil peaks olema selgelt sätestatud, et klientide korraldused 
finantsinstrumentidega, mille suurus on alla tavalise turumahu või mida täidetakse 
süsteemselt, ei tohiks toimuda börsiväliselt.


