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Muudatusettepanek 641
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Organiseeritud kauplemissüsteemide kategooria on välja jäetud, kuna kauplemisplatvormi 
rakendavatele turu korraldajatele või investeerimisühingutele tuleks mitmepoolsel 
kauplemisel kohaldada kohaseid turueeskirju (nt läbipaistvus, tehingute kohustuslik tegemine, 
diskrimineerimiseta juurdepääs ning täielik turujärelevalve).

Muudatusettepanek 642
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…]  välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 643
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestaksid korra, millega välditakse 
organiseeritud kauplemissüsteemis 

1. Liikmesriigid nõuavad, et organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestaksid korra, millega välditakse 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
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klientide korralduste täitmist kõnealust 
süsteemi rakendava investeerimisühingu 
või turu korraldaja kapitali eest. 
Investeerimisühing ei tohi tegutseda 
kliendi korralduste süsteemse täitjana enda 
rakendatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis. Üht organiseeritud 
kauplemissüsteemi ei või ühendada teise 
organiseeritud kauplemissüsteemiga, nii et 
erinevates organiseeritud 
kauplemissüsteemides antud korraldused 
võiksid üksteist vastastikku mõjutada.

klientide korralduste täitmist kõnealust 
süsteemi rakendava investeerimisühingu 
või turu korraldaja kapitali eest ilma 
kliendi nõusolekuta. Organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendaja avaldab 
korrapäraselt teavet kooskõlas artikli 27 
lõikega 2, kus on eristatud korralduste 
täitmine korraldaja kapitali eest ning 
korralduste täitmine kolmandate 
osapoolte ostu- ja müügihuvi vahel. 
Investeerimisühing ei tohi tegutseda 
kliendi korralduste süsteemse täitjana enda 
rakendatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis. Üht organiseeritud 
kauplemissüsteemi ei või ühendada teise 
organiseeritud kauplemissüsteemiga, nii et 
erinevates organiseeritud 
kauplemissüsteemides antud korraldused 
võiksid üksteist vastastikku mõjutada, välja 
arvatud juhul, kui organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendaja suudab 
tõendada vastavust käesoleva direktiivi ja 
määruse (EL) nr .../... 
[finantsinstrumentide turgude määrus] 
nõuetega ning et selline tegevuse 
korraldamine toetab artiklis 27 sätestatud 
nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 644
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestaksid korra, millega välditakse 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
klientide korralduste täitmist kõnealust 
süsteemi rakendava investeerimisühingu 

1. Liikmesriigid nõuavad, et aktsiatega, 
hoidmistunnistustega, börsil kaubeldavate 
fondidega, sertifikaatidega ja teiste 
sarnaste finantsinstrumentidega 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud ja turu 
korraldajad kehtestaksid korra, millega 
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või turu korraldaja kapitali eest. 
Investeerimisühing ei tohi tegutseda 
kliendi korralduste süsteemse täitjana 
enda rakendatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis. Üht organiseeritud 
kauplemissüsteemi ei või ühendada teise 
organiseeritud kauplemissüsteemiga, nii et 
erinevates organiseeritud 
kauplemissüsteemides antud korraldused 
võiksid üksteist vastastikku mõjutada.

välditakse organiseeritud 
kauplemissüsteemis klientide korralduste 
täitmist kõnealust süsteemi rakendava 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
kapitali eest, välja arvatud juhul, kui see 
toimub mitmikkäsundite alusel või kliendi 
nõusolekul. Organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendaja avaldab 
korrapäraselt teavet kooskõlas artikli 27 
lõikega 2, kus on eristatud korralduste 
täitmine korraldaja kapitali eest ning 
korralduste täitmine kolmandate 
osapoolte ostu- ja müügihuvi vahel. Üht 
organiseeritud kauplemissüsteemi ei või 
ühendada teise organiseeritud 
kauplemissüsteemiga, nii et erinevates 
organiseeritud kauplemissüsteemides antud 
korraldused võiksid üksteist vastastikku 
mõjutada, välja arvatud juhul, kui 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendaja suudab tõendada vastavust 
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 
.../... [finantsinstrumentide turgude 
määrus] nõuetega ning et selline tegevuse 
korraldamine toetab artiklis 27 sätestatud 
nõudeid.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tagab võrdsed võimalused reguleeritud turgudele, 
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja organiseeritud kauplemissüsteemidele huvide 
konflikti, kliendi valikuvõimaluse osas. Organiseeritud kauplemissüsteemi rakendajal peaks 
olema lubatud korralduste täitmine endale kuuluva kapitali eest „mitmikkäsundite alusel”. 
Endale kuuluva kapitaliga kauplemise keelustamine võib vähendata likviidsust sellisel turul, 
mida kasutavad lõppinvestorid oma riskihalduseks. Tekstis sisaldub ka nõue, et 
organiseeritud kauplemissüsteemid peavad avaldama klientidele teavet täitmise kvaliteedi 
kohta.

Muudatusettepanek 645
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestaksid korra, millega välditakse 
organiseeritud kauplemissüsteemis
klientide korralduste täitmist kõnealust 
süsteemi rakendava investeerimisühingu 
või turu korraldaja kapitali eest. 
Investeerimisühing ei tohi tegutseda 
kliendi korralduste süsteemse täitjana enda 
rakendatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis. Üht organiseeritud 
kauplemissüsteemi ei või ühendada teise 
organiseeritud kauplemissüsteemiga, nii et 
erinevates organiseeritud 
kauplemissüsteemides antud korraldused 
võiksid üksteist vastastikku mõjutada.

1. Liikmesriigid nõuavad, et organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad ei 
tohi tegutseda kliendi korralduste 
süsteemse täitjana enda rakendatavas 
organiseeritud kauplemissüsteemis. Üht 
organiseeritud kauplemissüsteemi ei või 
ühendada teise organiseeritud 
kauplemissüsteemiga, nii et erinevates 
organiseeritud kauplemissüsteemides antud 
korraldused võiksid üksteist vastastikku 
mõjutada.

Organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud ja turu 
korraldajad võimaldavad klientidel valida, 
kas nende korraldusi täidetakse 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
kapitali eest.

Or. en

Selgitus

Organiseeritud kauplemissüsteemi toimimiseks on vajalik, et investeerimisühing kasutab 
endale kuuluvat kapitali, kuna müüjapoolsed ettevõtted ei soovi saada teineteise 
vastaspooleks, mis lisaks protsessi lubamatut riski. Sel põhjusel peaks organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendajal olema võimalik kasutada endale kuuluvat kapitali, et 
lihtsustada klientide tehinguid ning kohaselt vähendada riski, mis tekib kliendi eest 
korralduste täitmisega. Siiski peaks kliendil olema võimalik valida, kas ta soovib või ei soovi 
oma korralduste seotust investeerimisühingule või turu korraldajale kuuluva kapitaliga.

Muudatusettepanek 646
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestaksid korra, millega välditakse 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
klientide korralduste täitmist kõnealust 
süsteemi rakendava investeerimisühingu 
või turu korraldaja kapitali eest.
Investeerimisühing ei tohi tegutseda 
kliendi korralduste süsteemse täitjana 
enda rakendatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis. Üht organiseeritud 
kauplemissüsteemi ei või ühendada teise 
organiseeritud kauplemissüsteemiga, nii 
et erinevates organiseeritud 
kauplemissüsteemides antud korraldused 
võiksid üksteist vastastikku mõjutada.

1. Liikmesriigid nõuavad, et organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestaksid korra, millega välditakse 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
klientide korralduste täitmist kõnealust 
süsteemi rakendava investeerimisühingu 
või turu korraldaja kapitali eest, välja 
arvatud juhul, kui kõnealune klient on 
kirjalikult valinud viisi, mis lubab kliendi 
korralduste täitmist kliendi abistamise 
eesmärgiga seda organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendava 
investeerimisühingu või turu korraldaja
kapitali eest. 

Or. en

Muudatusettepanek 647
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestaksid korra, millega välditakse 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
klientide korralduste täitmist kõnealust 
süsteemi rakendava investeerimisühingu 
või turu korraldaja kapitali eest. 
Investeerimisühing ei tohi tegutseda 
kliendi korralduste süsteemse täitjana enda 
rakendatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis. Üht organiseeritud 
kauplemissüsteemi ei või ühendada teise 
organiseeritud kauplemissüsteemiga, nii et 
erinevates organiseeritud 

1. Liikmesriigid nõuavad, et organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestaksid korra, millega välditakse 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
klientide korralduste täitmist kõnealust 
süsteemi rakendava investeerimisühingu 
või turu korraldaja kapitali eest, välja 
arvatud juhul, kui investeerimisühingu 
või turu korraldaja kapitali kohaldatakse 
selleks, et võimaldada 
investeerimisühingul klientide poolt 
esitatud korraldusi täita, vastata kliendi 
kauplemissoovile või mõnel muul viisil 
saavutada kliendi eest parim korralduse 
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kauplemissüsteemides antud korraldused 
võiksid üksteist vastastikku mõjutada.

täitmine või maandada kliendi 
tehingutega seotud riske või kajastada 
huve ja seisukohti, mis tulenevad kliendi 
tehingutega seotud riskidest.
Organiseeritud kaubandussüsteemis 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
kapitali kasutamisele kehtivad ranged 
korralduste käitlemise reeglid, et vältida 
huvide konflikti, ning investeerimisühing 
avaldab klientidele teabe selle kohta, 
kuidas investeerimisühingule või turu 
korraldajale kuuluvat kapitali võib 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
rakendada. Organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendav 
investeerimisühing ei tohi tegutseda 
kliendi korralduste süsteemse täitjana enda 
rakendatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis. Üht organiseeritud 
kauplemissüsteemi ei või ühendada teise 
organiseeritud kauplemissüsteemiga, nii et 
erinevates organiseeritud 
kauplemissüsteemides antud korraldused 
võiksid üksteist vastastikku mõjutada.

Or. en

Muudatusettepanek 648
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestaksid korra, millega välditakse 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
klientide korralduste täitmist kõnealust 
süsteemi rakendava investeerimisühingu 
või turu korraldaja kapitali eest. 
Investeerimisühing ei tohi tegutseda 
kliendi korralduste süsteemse täitjana enda 

1. Liikmesriigid nõuavad, et organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestaksid korra, millega välditakse 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
klientide korralduste täitmist kõnealust 
süsteemi rakendava investeerimisühingu 
või turu korraldaja või mis tahes samasse 
kontserni kuuluva üksuse ja/või 
investeerimisühinguna ja/või 
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rakendatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis. Üht organiseeritud 
kauplemissüsteemi ei või ühendada teise 
organiseeritud kauplemissüsteemiga, nii et 
erinevates organiseeritud 
kauplemissüsteemides antud korraldused 
võiksid üksteist vastastikku mõjutada.

turukorraldajana tegutseva juriidilise 
isiku kapitali eest. Investeerimisühing või 
turu korraldaja või mis tahes samasse 
kontserni kuuluv üksus ja/või 
investeerimisühinguna ja/või turu 
korraldajana tegutsev juriidiline isik ei 
tohi tegutseda kliendi korralduste 
süsteemse täitjana enda rakendatavas 
organiseeritud kauplemissüsteemis ning 
organiseeritud kauplemissüsteem ei ole 
ühenduses süsteemse täitjaga viisil, mis 
võimaldab organiseeritud 
kauplemissüsteemi korralduste ja 
süsteemse täitja korralduste või 
hinnapakkumiste vastastikust mõjutamist. 
Üht organiseeritud kauplemissüsteemi ei 
või ühendada teise organiseeritud 
kauplemissüsteemiga, nii et erinevates 
organiseeritud kauplemissüsteemides antud 
korraldused võiksid üksteist vastastikku 
mõjutada.

Or. en

Muudatusettepanek 649
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestaksid korra, millega välditakse 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
klientide korralduste täitmist kõnealust 
süsteemi rakendava investeerimisühingu 
või turu korraldaja kapitali eest. 
Investeerimisühing ei tohi tegutseda 
kliendi korralduste süsteemse täitjana enda 
rakendatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis. Üht organiseeritud 
kauplemissüsteemi ei või ühendada teise 
organiseeritud kauplemissüsteemiga, nii et 

1. Liikmesriigid nõuavad, et organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestaksid korra, millega välditakse 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
klientide korralduste täitmist kõnealust 
süsteemi rakendava investeerimisühingu 
või turu korraldaja kapitali eest, välja 
arvatud juhul, kui enne klientide 
korralduste täitmist on saadud klientide 
eelnev nõusolek ning see on vastavuses 
artikli 27 lõikes 1 sätestatud kohustustega. 
Investeerimisühing ei tohi tegutseda 
kliendi korralduste süsteemse täitjana enda 
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erinevates organiseeritud 
kauplemissüsteemides antud korraldused 
võiksid üksteist vastastikku mõjutada.

rakendatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis. Üht organiseeritud 
kauplemissüsteemi ei või ühendada teise 
organiseeritud kauplemissüsteemiga, nii et 
erinevates organiseeritud 
kauplemissüsteemides antud korraldused 
võiksid üksteist vastastikku mõjutada.

Or. en

Muudatusettepanek 650
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestaksid korra, millega välditakse 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
klientide korralduste täitmist kõnealust 
süsteemi rakendava investeerimisühingu 
või turu korraldaja kapitali eest. 
Investeerimisühing ei tohi tegutseda 
kliendi korralduste süsteemse täitjana enda 
rakendatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis. Üht organiseeritud 
kauplemissüsteemi ei või ühendada teise 
organiseeritud kauplemissüsteemiga, nii et 
erinevates organiseeritud 
kauplemissüsteemides antud korraldused 
võiksid üksteist vastastikku mõjutada.

1. Liikmesriigid nõuavad, et organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad, 
mis pakuvad organiseeritud täitmist ja 
aktsiatega kauplemise korraldamist,
kehtestaksid korra, millega välditakse 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
klientide korralduste täitmist kõnealust 
süsteemi rakendava investeerimisühingu 
või turu korraldaja kapitali eest. 
Investeerimisühing ei tohi tegutseda 
kliendi korralduste süsteemse täitjana enda 
rakendatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis. Üht organiseeritud 
kauplemissüsteemi ei või ühendada teise 
organiseeritud kauplemissüsteemiga, nii et 
erinevates organiseeritud 
kauplemissüsteemides antud korraldused 
võiksid üksteist vastastikku mõjutada.

Or. en

Muudatusettepanek 651
Wolf Klinz
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad kasutavad oma 
kaalutlusõigust tehingu täitmise ja 
klientide vastastikuse mõju kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 652
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad kasutavad oma 
kaalutlusõigust tehingu täitmise ja 
klientide vastastikuse mõju kohta.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab organiseeritud kauplemissüsteemidele antud valikuvabaduse 
olemust.

Muudatusettepanek 653
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
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organiseeritud aktsiatehingute täitmist ja 
korraldamist pakkuva organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendava 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
kehtestatud juurdepääsu piirang piirab 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
klientide juurdepääsu ainult 
organiseeritud kauplemissüsteemile. 

Or. en

Muudatusettepanek 654
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid nõuavad, et aktsiate, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ja tuletisinstrumentide 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavatel investeerimisühingutel või 
turu korraldajatel oleks kord selliste 
võimalike kahjulike tagajärgede selgeks 
tuvastamiseks ja juhtimiseks seoses 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
tegevusega või selle osalistega, mis 
tulenevad konfliktist organiseeritud 
kauplemissüsteemi, selle omanike või selle 
korraldaja huvide ning kõnealuse 
süsteemi kindla toimimise vahel.

Or. en

Selgitus

Investorite piisavat kaitset on vaja kogu ELis. Liikmesriigid peaksid parimate tavade kohta 
omavahel teavet vahetama.

Muudatusettepanek 655
Anne E. Jensen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Seoses lõikega 1 a ei kuulu klientide 
hulka II lisa I jaotise lõike 1 punktides a 
ja b loetletud üksused.

Or. en

Muudatusettepanek 656
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Nende olulise turuosaga 
organiseeritud kauplemissüsteemide osas, 
mis pakuvad organiseeritud täitmist ja 
aktsiatega kauplemise korraldamist, 
nõuavad liikmesriigid, et artikli 18 lõikes 
3 kirjeldatud reeglid organiseeritud 
kauplemissüsteemile juurdepääsu kohta 
oleksid kooskõlas artikli 55 lõikes 5 
sätestatud tingimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 657
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Organiseeritud kauplemissüsteemi 
tegevusloa taotlus sisaldab üksikasjalikku 
selgitust selle kohta, miks kõnealune 

2. Organiseeritud kauplemissüsteemi 
tegevusloa taotlus sisaldab üksikasjalikku 
selgitust selle kohta, miks kõnealune 
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süsteem ei ole kooskõlas reguleeritud 
turuga, mitmepoolse kauplemissüsteemiga 
ega kliendi korralduste süsteemse täitjaga 
ega ole võimeline nendena tegutsema.

süsteem ei ole kooskõlas reguleeritud 
turuga, mitmepoolse kauplemissüsteemiga 
ega kliendi korralduste süsteemse täitjaga 
ega ole võimeline nendena tegutsema.
Kõnealune selgitus edastatakse ESMA-le. 
ESMA esitab ühe kuu jooksul arvamuse 
selle kohta, kas selgitus tõestab, et 
kõnealune süsteem ei ole kooskõlas 
reguleeritud turuga, mitmepoolse 
kauplemissüsteemiga ega kliendi 
korralduste süsteemse täitjaga ega ole 
võimeline nendena tegutsema.

Or. en

Muudatusettepanek 658
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Peale ESMA arvamuse saamist 
annab organiseeritud kauplemissüsteemi 
päritoluliikmesriik loa organiseeritud 
kauplemissüsteemina tegutsemiseks ainult 
sel juhul, kui selgitus tõestab, et 
kõnealune süsteem ei ole kooskõlas 
reguleeritud turuga, mitmepoolse 
kauplemissüsteemiga ega kliendi 
korralduste süsteemse täitjaga ega ole 
võimeline nendena tegutsema.

Or. en

Selgitus

Organiseeritud kauplemissüsteem ei asenda kehtivaid MiFIDi kategooriaid.

Muudatusettepanek 659
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Juhul kui pädev asutus ei nõustu 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
päritoluliikmesriigi hinnanguga, et 
kõnealune süsteem ei ole kooskõlas 
reguleeritud turuga, mitmepoolse 
kauplemissüsteemiga ega kliendi 
korralduste süsteemse täitjaga ega ole 
võimeline nendena tegutsema, võib 
kõnealune pädev asutus suunata 
küsimuse tagasi ESMA-le, mis võib 
tegutseda kooskõlas talle määruse (EL) nr 
1095/2010 artikli 19 kohaselt antud 
volitustega.

Or. en

Selgitus

Siseturul ei saa tagada võrdseid võimalusi, kui ei ole mehhanisme, mis väldiksid erinevaid 
riigisiseseid tõlgendusi.

Muudatusettepanek 660
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui finantsinstrument on saadaval 
reguleeritud turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, tagavad 
liikmesriigid, et organiseeritud 
kauplemissüsteemidel oleks õigus täita 
ainult selle teatud finantsinstrumendi 
võrdsete vastaspoolte suuremahulisi 
korraldusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 661
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid nõuavad, et kui 
organiseeritud kauplemissüsteemides on 
lubatud või võimalik rakendada 
algoritmkauplemist nende süsteemide 
kaudu, oleksid olemas tõhusad süsteemid, 
menetlused ja kord artikli 51 tingimuste 
täitmiseks.

4. Liikmesriigid nõuavad, et 
organiseeritud kauplemissüsteemil oleksid 
olemas tõhusad menetlused ja kord artikli 
51 tingimuste täitmiseks või teised 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
kauplemismudeli jaoks kohased 
menetlused ja kord.

Or. en

Selgitus

Nii mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele kui ka organiseeritud kauplemissüsteemidele 
esitatud nõuded peaksid olema samad, võttes arvesse süsteemi vastupidavust, 
kauplemispiiranguid ning elektroonilist kauplemist. Kooskõlastus artikli 19 lõike 4 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 662
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid nõuavad, et kui 
organiseeritud kauplemissüsteemides on 
lubatud või võimalik rakendada 
algoritmkauplemist nende süsteemide 
kaudu, oleksid olemas tõhusad süsteemid, 
menetlused ja kord artikli 51 tingimuste 
täitmiseks.

4. Liikmesriigid nõuavad, et organiseeritud 
kauplemissüsteemid vastaksid artiklites 51 
ja 51 a sätestatud tingimustele ning et neil 
oleksid selleks olemas tõhusad süsteemid, 
menetlused ja kord.

Or. en
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Muudatusettepanek 663
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud või turu 
korraldajad võtaksid kohaseid meetmeid 
nende organiseeritud kauplemissüsteemi 
järelevalve või rakendamisega seotud 
huvide konflikti tuvastamiseks ja 
haldamiseks.

Or. en

Selgitus

Organiseeritud kauplemissüsteemi rakendavatelt investeerimisühingutelt ja turu 
korraldajatelt tuleb nõuda huvide konfliktide tuvastamist ja haldamist, selleks et tagada 
tehingute kohane kohtlemine. Sellega tagatakse klientide piisav kaitse ka juhul, kui kliendi 
abistamise eesmärgiga kasutatakse endale kuuluvat kapitali, selle tagamine oli täieliku endale 
kuuluva kapitali kasutamise keelamise eesmärgiks.

Muudatusettepanek 664
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui organiseeritud 
kauplemissüsteemi täidetavate tehingute 
arv on sama finantsinstrumendi või selle 
finantsinstrumendiga sooritatud tehingute 
märkimisväärse mahu osas võrdne 
konkureeriva mitmepoolse 
kauplemissüsteemi või reguleeritud turu 
omaga, nõuavad liikmesriigid, et 
organiseeritud kauplemissüsteem vastaks 
kõikidele mitmepoolse kauplemissüsteemi 
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nõuetele.

Or. en

Selgitus

Säilitatakse kauplemiskohtade võrdsed võimalused. Sama profiil, samad reeglid.

Muudatusettepanek 665
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. ESMA töötab välja rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud, et kindlaks 
määrata, kas organiseeritud 
kauplemissüsteemil on lõikes 1 c viidatud 
märkimisväärne turuosa.

Or. en

Muudatusettepanek 666
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. ESMA teeb vastastikuseid 
eksperthinnanguid, et tuvastada parimaid 
tavasid seoses liikmesriikides tehtava 
järelevalvega ning hiljemalt […]* nõustab 
komisjoni meetmete alal, mis tagaksid 
liikmesriikide tugevama järelevalve.
__________________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.
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Or. en

Selgitus

Investorite piisavat kaitset on vaja kogu ELis. Liikmesriigid peaksid parimate tavade kohta 
omavahel teavet vahetama.

Muudatusettepanek 667
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad kõik 
asjakohased meetmed, et avastada 
nendevahelisi huvide konflikte, sealhulgas 
juhtide, töötajate ja seotud vahendajatega 
või nendega kontrolli osas otseselt või 
kaudselt seotud isikutega ning nende 
klientidega, või klientide vahelisi huvide 
konflikte, mis ilmnevad investeerimis- või 
kõrvalteenuste või nende kombinatsioonide 
osutamise käigus.

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad kõik 
asjakohased meetmed, et avastada kõiki 
nendevahelisi huvide konflikte, sealhulgas 
juhtide, töötajate ja seotud vahendajatega 
või nendega kontrolli osas otseselt või 
kaudselt seotud isikutega ning nende 
klientidega, klientide vahelisi huvide 
konflikte, mis ilmnevad investeerimis- või 
kõrvalteenuste või hüvedest tulenevaid 
huvide konflikte või oma tooteid müüvates 
investeerimisühingutes tekkivaid konflikte 
või nende kombinatsioonide osutamise 
käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 668
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad kõik 
asjakohased meetmed, et avastada 
nendevahelisi huvide konflikte, sealhulgas 

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et avastada 
nendevahelisi huvide konflikte, sealhulgas 
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juhtide, töötajate ja seotud vahendajatega 
või nendega kontrolli osas otseselt või 
kaudselt seotud isikutega ning nende 
klientidega, või klientide vahelisi huvide 
konflikte, mis ilmnevad investeerimis- või 
kõrvalteenuste või nende kombinatsioonide 
osutamise käigus.

juhtide, töötajate ja seotud vahendajatega 
või nendega kontrolli osas otseselt või 
kaudselt seotud isikutega ning nende 
klientidega, või klientide vahelisi huvide 
konflikte, mis ilmnevad investeerimis- või 
kõrvalteenuste või nende kombinatsioonide 
osutamise käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 669
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui investeerimisühingu poolt kooskõlas 
artikli 16 lõikega 3 võetud 
organisatsioonilised või haldusmeetmed 
huvide konfliktidega toimetulekuks ei ole 
piisavad, et tagada küllaldase kindlusega 
kliendi huvide kahjustamise ohu vältimine, 
avalikustab investeerimisühing kliendile 
enne tema nimel äritegevusse astumist 
selgel kujul huvide konfliktide üldise laadi 
ja/või allika.

2. Kui investeerimisühingu poolt kooskõlas 
artikli 16 lõikega 3 võetud 
organisatsioonilised või haldusmeetmed 
huvide konfliktidega toimetulekuks või 
nende vältimiseks ei ole piisavad, et tagada 
küllaldase kindlusega kliendi huvide 
kahjustamise ohu vältimine, avalikustab 
investeerimisühing kliendile enne tema 
nimel äritegevusse astumist selgel kujul 
huvide konfliktide üldise laadi ja/või allika.

Or. en

Selgitus

Peab vältima teenuse pakkujate ja investorite vahelisi konflikte.

Muudatusettepanek 670
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui investeerimisühingu poolt 
kooskõlas artikli 16 lõikega 3 võetud
organisatsioonilised või haldusmeetmed 
huvide konfliktidega toimetulekuks ei ole 
piisavad, et tagada küllaldase kindlusega 
kliendi huvide kahjustamise ohu 
vältimine, avalikustab investeerimisühing 
kliendile enne tema nimel äritegevusse 
astumist selgel kujul huvide konfliktide 
üldise laadi ja/või allika.

2. Lõikes 1 viidatud isikute hindamine, 
tasustamine, premeerimine või edutamine 
investeerimisühingute poolt vastu võetud 
korra kohaselt ei tohiks neid õhutada 
käituma viisil, mis ei ole nende klientide 
parimates huvides. Eelkõige ei tohiks see 
kord õhutada ühtegi isikut, sealhulgas 
nimetatud isikuid endid, nende juhte, 
töötajaid ega seotud vahendajaid või 
nendega kontrolli kaudu otseselt või 
kaudselt seotud isikuid soovitama oma 
kliendile teatud finantsinstrumenti või 
teatud finantsinstrumendi kategooriat.

Or. en

Muudatusettepanek 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
fondi poolt otse saadud tulu peaks ilma 
igasuguse otsese kuluta tagastatama fondi 
käsutajale. Kui need otsesed kulud 
määratakse fondivalitsejate 
sidusettevõtete poolt, peavad need olema 
proportsionaalsed võrdväärsete väliste 
kuludega ning kinnitatud sõltumatute 
juhtide poolt.

Or. en

Selgitus

Otsesed kulud tuleks tagastada kõnealuse fondi haldurile, et vähendada võimalikku huvide 
konflikti.
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Muudatusettepanek 672
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui investeerimisühingu poolt kooskõlas 
artikli 16 lõikega 3 võetud 
organisatsioonilised või haldusmeetmed 
huvide konfliktidega toimetulekuks ei ole 
piisavad, et tagada küllaldase kindlusega 
kliendi huvide kahjustamise ohu vältimine, 
avalikustab investeerimisühing kliendile 
enne tema nimel äritegevusse astumist 
selgel kujul huvide konfliktide üldise laadi 
ja/või allika.

2. Kui investeerimisühingu poolt kooskõlas 
artikli 16 lõikega 3 võetud 
organisatsioonilised või haldusmeetmed 
huvide konfliktidega toimetulekuks ei ole 
piisavad, et tagada küllaldase kindlusega 
kliendi huvide kahjustamise ohu vältimine, 
ei astu investeerimisühing tema nimel 
äritegevusse.

Or. en

Muudatusettepanek 673
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui investeerimisühingu poolt kooskõlas 
artikli 16 lõikega 3 võetud 
organisatsioonilised või haldusmeetmed 
huvide konfliktidega toimetulekuks ei ole 
piisavad, et tagada küllaldase kindlusega 
kliendi huvide kahjustamise ohu vältimine, 
avalikustab investeerimisühing kliendile 
enne tema nimel äritegevusse astumist 
selgel kujul huvide konfliktide üldise laadi 
ja/või allika.

2. Kui investeerimisühingu poolt kooskõlas 
artikli 16 lõikega 3 võetud 
organisatsioonilised või haldusmeetmed 
huvide konfliktide vältimiseks ei ole 
piisavad, et tagada küllaldase kindlusega 
kliendi huvide kahjustamise ohu vältimine, 
avalikustab investeerimisühing kliendile 
enne tema nimel äritegevusse astumist 
selgel kujul huvide konfliktide üldise laadi 
ja/või allika.

Or. en
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Muudatusettepanek 674
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt delegeeritud 
õigusaktiga vastu meetmeid, mille 
eesmärk on:

3. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, mille 
eesmärk on:

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise küsimusega ning valdkonnaga, mille kohta ESMA on juba suunised 
välja andnud, seetõttu on kohasem, et volitused antakse ESMA-le.

Muudatusettepanek 675
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kehtestada asjakohased kriteeriumid 
selliste huvide konfliktide liikide 
kindlakstegemiseks, mille olemasolu võib 
kahjustada investeerimisühingu klientide 
või potentsiaalsete klientide huve.

(b) kehtestada asjakohased kriteeriumid 
selliste huvide konfliktide liikide 
kindlakstegemiseks, mille olemasolu võib 
kahjustada investeerimisühingu klientide 
või potentsiaalsete klientide huve.
Hõlmatud valdkondades peaks sisalduma 
investeerimistoodete müügieesmärgid, 
tasustamine, preemiad või loonustasu, 
mida makstakse töötajatele või agentidele, 
kes on kaasatud jaeklientide 
finantstoodete nõustamisse või müüki, 
ning töötajate või agentide tulemuslikkuse 
hindamine, mis motiveerib neid töötajaid 
või agente käituma muul viisil kui iga 
üksiku jaekliendi parimaid huve silmas 
pidades.
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Or. en

Muudatusettepanek 676
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kehtestada asjakohased kriteeriumid 
selliste huvide konfliktide liikide 
kindlakstegemiseks, mille olemasolu võib 
kahjustada investeerimisühingu klientide 
või potentsiaalsete klientide huve.

(b) kehtestada asjakohased kriteeriumid 
selliste huvide konfliktide liikide 
kindlakstegemiseks, mille olemasolu võib 
kahjustada investeerimisühingu klientide 
või potentsiaalsete klientide huve. See 
hõlmab investeerimistoodete 
müügieesmärkide ebaproportsionaalset 
kasutust, mis on potentsiaalselt kahjulik 
investeerimisteenuste osutamise 
kvaliteedile ja objektiivsusele.

Or. en

Selgitus

Töötajad, kes soovivad tegutseda kooskõlas õigusnormidega ja oma professionaalsuse ning 
pädevusega, satuvad mõnikord olukorda, kus hea nõuande nõue on vastuolus 
müügieesmärkidega. Müügieesmärgid ei ole iseenesest halvad, aga need peaksid olema 
piisavad ja proportsionaalsed ning need ei tohiks mingilgi viisil olla vastuolus kvaliteetse 
nõustamisega.

Muudatusettepanek 677
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kehtestada asjakohased kriteeriumid 
selliste huvide konfliktide liikide 
kindlakstegemiseks, mille olemasolu võib 

(b) kehtestada asjakohased kriteeriumid 
selliste huvide konfliktide liikide 
kindlakstegemiseks, mille olemasolu võib 
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kahjustada investeerimisühingu klientide 
või potentsiaalsete klientide huve.

kahjustada investeerimisühingu klientide 
või potentsiaalsete klientide huve, 
sealhulgas hüvede põhjustatud huvide 
konfliktid või oma tooteid müüvates 
investeerimisühingutes tekkivad 
konfliktid.

Or. en

Muudatusettepanek 678
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3 – esimene a lõik ja esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab selle regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 
[…]*.
Komisjonile delegeeritakse õigus võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitele 10–14.
_______________________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: …

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise küsimusega ning valdkonnaga, mille kohta ESMA on juba suunised 
välja andnud, seetõttu on kohasem, et volitused antakse ESMA-le.

Muudatusettepanek 679
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et klientidele 
investeerimisteenuste või vajaduse korral 
kõrvalteenuste osutamisel tegutseb
investeerimisühing ausalt, õiglaselt ja 
professionaalselt kooskõlas oma klientide 
parimate huvidega ja järgib eelkõige 
käesolevas artiklis ja artiklis 25 sätestatud 
põhimõtteid.

1. Liikmesriigid nõuavad, et klientidele 
investeerimisteenuste või vajaduse korral 
kõrvalteenuste osutamisel tegutseb 
investeerimisühing ausalt, õiglaselt ja 
professionaalselt kooskõlas oma klientide 
parimate huvidega ja järgib eelkõige 
määruse (EÜ) .../... sätteid jaekliendile 
suunatud kombineeritud 
investeerimistoodete kohta ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 9. detsembri 
2002. aasta direktiivi 2002/92/EÜ 
kindlustusvahendite kohta ning
käesolevas artiklis ja artiklis 25 sätestatud 
põhimõtteid.

Or. fr

Muudatusettepanek 680
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kui 
investeerimisühingud kavandavad 
investeerimistooteid või struktureeritud 
hoiuseid, kutseliste või jaeklientide 
nõustamise eest, peavad need tooted 
rahuldama asjakohases klientide 
kategoorias (kutselise või jaekliendi) 
kindlaksmääratud sihtturu vajadused, 
ning et investeerimisühingud astuvad 
mõistlikke samme selleks, et 
investeerimistoodet turustataks ja 
levitataks sihtturul sihtrühma kuuluvatele 
klientidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 681
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kui 
investeerimisühingud kavandavad 
investeerimistooteid või struktureeritud 
hoiuseid, mida nad tahavad müüa 
kutselistele või jaeklientidele, peavad need 
tooted rahuldama asjakohases klientide 
kategoorias kindlaksmääratud sihtturu 
vajadused, ning et investeerimisühingud 
astuvad mõistlikke samme selleks, et i) kui 
investeerimisühing või selle tütarettevõte 
viib läbi jaeklientidele suunatud 
otseturundust, siis investeerimistoodet 
turustataks ja levitataks sihtrühma 
kuuluvatele klientidele, ja/või ii) 
investeerimisühing teeks sihtturu jaoks 
ettevalmistatud materjalid kättesaadavaks 
mis tahes kolmandale osapoolele, kes 
levitab investeerimistoodet või 
struktureeritud hoiust jaeklientidele.

Or. en

Selgitus

Sõnastust peab laiendama, et võtta arvesse, et toote väljatöötajad levitavad oma tooteid 
mitmete erinevate kanalite kaudu, mille üle neil ei ole alati õiguslikku või lepingulist kontrolli. 
Näiteks nimetatakse nõustajad ja neile maksab lõppklient ning nad ei kuulu samasse 
ettevõtete rühma, kuhu kuulub toote väljatöötaja. Toote väljatöötanud investeerimisühing ei 
saa lepinguliselt jõustada kolmanda osapoole müügiprotsessi.

Muudatusettepanek 682
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud hindavad 
levitatavate finantsinstrumentide, eelkõige 
otseselt kavandatud toodete üldist 
kooskõla, võttes kohaselt arvesse nende 
omadusi, võrreldes neid selle võimaliku 
kliendi sihtrühma, millele need 
instrumendid on suunatud, omaduste ja 
vajadustega. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad mõistlikud 
meetmed, et tagada müügi- ja 
levitamispoliitika vastavus sobivuse ja 
kohasuse hindamise reeglitega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, mida peaksid investeerimisühingud tegema 
selleks, et tagada, et kõik levitatavad finantsinstrumendid, eriti otseselt kavandatud, on 
eelnevalt hinnatud, et tagada, et nende omadused on vastavuses potentsiaalse kliendi 
sihtrühma vajadusega. Investeerimisühingud peavad võtma kohased meetmed, et tagada 
müügi- ja levitamispoliitika vastavus sobivuse ja kohasuse hindamise reeglitega.

Muudatusettepanek 683
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kui 
investeerimisühingud kavandavad 
investeerimistooteid või struktureeritud 
hoiuseid, mida nad tahavad müüa 
jaeklientidele, peavad need tooted 
rahuldama asjakohases klientide 
kategoorias kindlaksmääratud sihtturu 
vajadused, ning et investeerimisühingud 
astuvad mõistlikke samme selleks, et 
investeerimistoodet turustataks ja 
levitataks sihtrühma kuuluvatele 
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klientidele, välja arvatud juhul, kui toode 
on kavandatud vastavalt konkreetsele 
kliendi nõudmisele.

Or. en

Selgitus

Avalikustamine on kliendi teabe nurgakiviks, teabe läbipaistvus on vastaval tasemel ja ajal, 
keelud põhjustavad klientide, eriti jaeklientide, nõustamistest ilmajäämise.

Muudatusettepanek 684
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Eelkõige tagavad liikmesriigid, et 
investeerimisühingud hindavad 
levitatavate finantsinstrumentide 
(eelkõige otseselt kavandatud toodete) 
üldist kooskõla, võttes kohaselt arvesse 
nende omadusi, võrreldes neid selle 
võimaliku kliendi sihtrühma omaduste ja 
vajadustega, millele need instrumendid on 
suunatud. See hinnang võtab arvesse 
sellise emitendi pakutava täieliku 
kliendikaitse, kes on direktiivi 2006/48/EÜ 
artikli 80 lõikes 8 määratletud 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
kaitseskeemi liige. Lisaks nõuavad 
liikmesriigid, et investeerimisühingud 
võtavad kohased meetmed, et tagada 
müügi- ja levitamispoliitika vastavus 
sobivuse ja kohasuse hindamise 
reeglitega.

Or. en

Muudatusettepanek 685
Herbert Dorfmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud hindavad 
levitatavate finantsinstrumentide, eelkõige 
otseselt kavandatud toodete üldist 
kooskõla, võttes kohaselt arvesse nende 
omadusi, võrreldes neid selle võimaliku 
kliendi sihtrühma omaduste ja 
vajadustega, millele need instrumendid on 
suunatud. See hinnang võtab arvesse 
sellise emitendi pakutava täieliku 
kliendikaitse, kes on direktiivi 2006/48/EÜ 
artikli 80 lõikes 8 määratletud 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
kaitseskeemi liige. Lisaks nõuavad 
liikmesriigid, et investeerimisühingud 
võtavad kohased meetmed, et tagada 
müügi- ja levitamispoliitika vastavus 
sobivuse ja kohasuse hindamise 
reeglitega.

Or. en

Muudatusettepanek 686
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kogu investeerimisühingu poolt 
klientidele või potentsiaalsetele klientidele 
suunatud teave, sealhulgas reklaamteated, 
on õiglased, selged ja mitte eksitavad. 
Reklaamteated on selgesti sellistena 
identifitseeritavad.

2. Kogu investeerimisühingu poolt 
klientidele või potentsiaalsetele klientidele 
suunatud teave, sealhulgas reklaam- ja 
turundusteated, on õiglased, selged ja 
mitte eksitavad. Reklaamteated on selgesti 
sellistena identifitseeritavad.

Mis tahes reklaam- või turundusteade 
peab selgelt ja nähtavalt sätestama II a 
lisas osutatud formaadis järgmist:
a) teenuseosutaja kogukulu, juhul kui 
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investeerimisteenust või 
finantsinstrumenti pakub 
investeerimisühing;
b) investeeringu kogukulu, juhul kui 
investeerimisteenust või 
finantsinstrumenti levitatakse 
müügikanali kaudu, kus rakenduvad 
lisatasud või mahahindlused.

Or. en

Selgitus

Avalikustamise kõrge tase, sealhulgas teenuseosutaja kogukulu ning investeeringu kogukulu 
avaldamine, tagab selle, et investoritel on olemas vajalik teave informeeritud 
investeerimisotsuste tegemiseks.

Muudatusettepanek 687
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Investeerimisühingul on õigus 
pakkuda ainult kas mittesõltumatut 
investeerimisnõustamist või sõltumatut 
nõustamist.

Or. en

Selgitus

Võimaldades investeerimisühingutel pakkuda nii mittesõltumatut kui sõltumatut nõustamist, 
võib olla klientidele eksitav.

Muudatusettepanek 688
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud edastavad riiklikele 
pädevatele asutustele jooksvalt teavet 
järgmise kohta:
– nende tootevalik;
– nende sihtturgude kirjeldus;
– nende kliendistruktuuri kirjeldus;
– sisemised müügieesmärgid;
– nende tegelik müük;
– nende sisemiste stiimulite 
tegevusjuhend.
Kui paljud investeerimisühingu poolt 
müüdavad tooted või selle sisemised 
müügieesmärgid ei ole vastavuses 
kliendistruktuuriga, vaadatakse 
müügieesmärgid üle ning järelevaatajal 
on võimalus teatud toodete müük peatada.

Or. en

Muudatusettepanek 689
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Klientidele või potentsiaalsetele klientidele 
esitatakse asjakohane teave järgmise kohta:

Klientidele või potentsiaalsetele klientidele 
esitatakse arusaadavas vormis, kõige 
kohasemal ajal, võttes arvesse kliendi 
eripära, asjakohane teave järgmise kohta:

Or. en

Muudatusettepanek 690
Anne E. Jensen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– investeerimisühing ja selle teenused; kui 
pakutakse investeerimisnõustamist, 
täpsustatakse teabega, kas nõustamist 
pakutakse sõltumatult ja kas see põhineb 
laiemal või piiratumal turuanalüüsil, ning 
märgitakse, kas investeerimisühing pakub 
kliendile soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist,

– investeerimisühing ja selle teenused; kui 
pakutakse investeerimisnõustamist, 
täpsustatakse teabega ette, kas nõustamist 
pakutakse koos kolmandate isikute 
antavate hüvede vastuvõtmise või 
saamisega ja kas see põhineb laiemal või 
piiratumal turuanalüüsil, ning märgitakse, 
kas investeerimisühing pakub kliendile 
soovitatud finantsinstrumentide sobivuse 
perioodilist hindamist, ning teavitatakse 
klienti investeerimisnõustamise kogukulu 
osas, esitades ühe rahasumma, mis 
hõlmab nii kliendi poolt 
investeerimisnõustajale otseselt 
makstavaid tasusid kui ka mis tahes 
kolmandate osapoolte makstavaid 
hüvesid. See avaldatakse kliendile enne 
investeerimisnõustamise pakkumist. 
Teenused ja nõustamiskulud avaldatakse 
põhiteenuste dokumendis, mis ei ole 
pikem kui [2 lehekülge], sätestades 
kliendile osutatavad peamised teenused, 
[artikli 24 lõikes 8 a] sätestatud nõustaja 
kvalifikatsiooni ning kliendile pakutava 
nõustamise kogukulu.
ESMA valmistab ette siduvad tehnilised 
standardid, mis sätestavad põhiteenuste 
dokumendi kohustusliku sisu.
Kui tasude maksumust ning hüvesid ei ole 
enne nõustamise osutamist võimalik 
kindlaks määrata, peab selle arvutusviis 
koos nõustamise kogukuluga olema 
avaldatud põhiteenuste dokumendis 
mõistetaval, täpsel ja arusaadaval viisil, 
mis tehakse kliendile pärast teatavaks 
niipea kui võimalik. Kui 
investeerimisnõustamine toimub pidevalt, 
peab avalikustama teabe 
investeerimisnõustamise kulude, 
sealhulgas teabe hüvede kohta 
perioodiliselt ning vähemalt kord aastas. 
Perioodilises aruandes avaldatakse kõik 
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eelneval perioodil makstud või vastu 
võetud hüved.

Or. en

Muudatusettepanek 691
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– investeerimisühing ja selle teenused; kui 
pakutakse investeerimisnõustamist, 
täpsustatakse teabega, kas nõustamist 
pakutakse sõltumatult ja kas see põhineb 
laiemal või piiratumal turuanalüüsil, ning 
märgitakse, kas investeerimisühing pakub 
kliendile soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist,

– investeerimisühing ja selle teenused; kui 
pakutakse investeerimisnõustamist, 
täpsustatakse teabega ette, millel 
nõustamine põhineb, sealhulgas kas see 
põhineb laiemal või piiratumal 
turuanalüüsil, ning märgitakse, kas 
investeerimisühing pakub kliendile 
soovitatud finantsinstrumentide sobivuse 
perioodilist hindamist ning teavitatakse 
klienti investeerimisnõustamise kogukulu 
kohta, esitades ühe rahasumma, mis 
hõlmab nii kliendi poolt 
investeerimisnõustajale otseselt 
makstavaid tasusid kui ka mis tahes 
kolmandate osapoolte makstavaid 
hüvesid. See avaldatakse kliendile enne 
investeerimisnõustamise pakkumist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek jätab ära mõiste „sõltumatu” liikmesriikide erinevate tõlgenduste tõttu. 
Ka „mitte sõltumatutel” nõustajatel peaks olema kohustus teavitada, et 
investeerimisnõustamist ei pakuta sõltumatult. Muudatusettepanek keskendub sellele, et 
tagada kliendi teavitamine selle kohta, kas nõustamine põhineb kogu turul pakutavatel 
instrumentidel või piiratud tootevalikul.

Muudatusettepanek 692
Astrid Lulling
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– investeerimisühing ja selle teenused; kui 
pakutakse investeerimisnõustamist, 
täpsustatakse teabega, kas nõustamist 
pakutakse sõltumatult ja kas see põhineb 
laiemal või piiratumal turuanalüüsil, ning 
märgitakse, kas investeerimisühing pakub 
kliendile soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist,

– investeerimisühing ja selle teenused ja 
kus on saadaval detailsem teave ning 
kuidas seda kätte saada;

Or. en

Muudatusettepanek 693
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– investeerimisühing ja selle teenused; kui 
pakutakse investeerimisnõustamist, 
täpsustatakse teabega, kas nõustamist 
pakutakse sõltumatult ja kas see põhineb 
laiemal või piiratumal turuanalüüsil, ning 
märgitakse, kas investeerimisühing pakub 
kliendile soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist,

– investeerimisühing ja selle teenused; kui 
pakutakse investeerimisnõustamist või 
portfellihaldust, täpsustatakse teabega ette, 
kas nõustamist või portfellivalitsemist
pakutakse koos kolmandate isikute 
antavate hüvede vastuvõtmise või 
saamisega ja kas see põhineb laiemal või 
piiratumal turuanalüüsil, ning märgitakse, 
kas investeerimisühing pakub kliendile 
soovitatud finantsinstrumentide sobivuse 
perioodilist hindamist,

Or. en

Muudatusettepanek 694
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – esimene taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– investeerimisühing ja selle teenused; kui 
pakutakse investeerimisnõustamist, 
täpsustatakse teabega, kas nõustamist 
pakutakse sõltumatult ja kas see põhineb 
laiemal või piiratumal turuanalüüsil, ning 
märgitakse, kas investeerimisühing pakub 
kliendile soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist,

– investeerimisühing ja selle teenused; kui 
pakutakse investeerimisnõustamist, 
täpsustatakse teabega, kas see põhineb 
laiemal või piiratumal turuanalüüsil, ning 
märgitakse, kas investeerimisühing pakub 
kliendile soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat perioodilist hindamist,

Or. en

Muudatusettepanek 695
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– investeerimisühing ja selle teenused; kui 
pakutakse investeerimisnõustamist, 
täpsustatakse teabega, kas nõustamist 
pakutakse sõltumatult ja kas see põhineb 
laiemal või piiratumal turuanalüüsil, ning 
märgitakse, kas investeerimisühing pakub 
kliendile soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist,

– investeerimisühing ja selle teenused; kui 
pakutakse investeerimisnõustamist, 
täpsustatakse teabega ette, kas nõustamist 
pakutakse koos kolmandate isikute 
antavate hüvede vastuvõtmise või 
saamisega ja kas see põhineb laiemal või 
piiratumal turuanalüüsil, ning märgitakse, 
kas investeerimisühing pakub kliendile 
soovitatud finantsinstrumentide sobivuse 
regulaarset hindamist,

Or. en

Muudatusettepanek 696
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– investeerimisühing ja selle teenused; kui – investeerimisühing ja selle teenused; kui 
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pakutakse investeerimisnõustamist, 
täpsustatakse teabega, kas nõustamist 
pakutakse sõltumatult ja kas see põhineb 
laiemal või piiratumal turuanalüüsil, ning 
märgitakse, kas investeerimisühing pakub 
kliendile soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist,

pakutakse investeerimisnõustamist, 
täpsustatakse teabega ette, kas nõustamist 
pakutakse koos kolmandate isikute 
antavate hüvede vastuvõtmise või 
saamisega ja kas see põhineb laiemal või 
piiratumal turuanalüüsil, ning märgitakse, 
kas investeerimisühing pakub kliendile 
soovitatud finantsinstrumentide sobivuse 
perioodilist hindamist,

Or. en

Muudatusettepanek 697
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– investeerimisühing ja selle teenused; kui 
pakutakse investeerimisnõustamist, 
täpsustatakse teabega, kas nõustamist 
pakutakse sõltumatult ja kas see põhineb 
laiemal või piiratumal turuanalüüsil, ning 
märgitakse, kas investeerimisühing pakub 
kliendile soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist,

– investeerimisühing ja selle teenused; kui 
pakutakse investeerimisnõustamist, 
täpsustatakse teabega ette, kas nõustamist 
pakutakse sõltumatult ja kas see põhineb 
laiemal või piiratumal turuanalüüsil, ning 
märgitakse, kas investeerimisühing pakub 
kliendile soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse perioodilist hindamist,

Or. en

Muudatusettepanek 698
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– investeerimisühing ja selle teenused; kui 
pakutakse investeerimisnõustamist, 
täpsustatakse teabega, kas nõustamist 
pakutakse sõltumatult ja kas see põhineb 
laiemal või piiratumal turuanalüüsil, ning 

– investeerimisühing ja selle teenused; kui 
pakutakse investeerimisnõustamist, 
täpsustatakse teabega, et nõustamist 
pakutakse sõltumatult ja see põhineb 
põhjendatud turuanalüüsil, mis sobib 
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märgitakse, kas investeerimisühing pakub 
kliendile soovitatud finantsinstrumentide 
sobivuse pidevat hindamist,

kliendi parimate huvidega, ning 
märgitakse sagedus, millega
investeerimisühing pakub kliendile 
soovitatud finantsinstrumentide sobivuse 
pidevat hindamist,

Or. en

Muudatusettepanek 699
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – esimene a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kas investeerimisnõustamine võtab 
arvesse kliendi kogu portfelli või kas 
nõustatakse ainult teatud toodete osas,

Or. en

Muudatusettepanek 700
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – esimene a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– pakutud toodete tüpoloogia ja kas neid 
haldab sama grupi üksus, millisel juhul 
tuleb need tooted tuvastada,

Or. en

Muudatusettepanek 701
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – esimene b taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kas nõustatakse ainult ühte tehingut või 
pidevalt,

Or. en

Muudatusettepanek 702
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– finantsinstrumendid ja kavandatud 
investeerimisstrateegiad; see peaks 
hõlmama asjakohaseid juhiseid ja hoiatusi 
seoses riskidega, mis on seotud 
investeeringutega kõnealustesse 
instrumentidesse või seoses konkreetsete 
investeerimisstrateegiatega,

– finantsinstrumendid ja kavandatud 
investeerimisstrateegiad, see peaks 
hõlmama täielikku ülevaadet kõikide 
aluseks olevate osaluste, nii otseste kui ka 
kaudsete kohta, ning kohustust anda 
täielik protsentuaalne jaotus vähemalt 
kord kvartalis maksimaalselt 60-päevase 
aruandluse hilinemisega ning 
asjakohaseid juhiseid ja hoiatusi seoses 
riskidega, mis on seotud investeeringutega 
kõnealustesse instrumentidesse või seoses 
konkreetsete investeerimisstrateegiatega,

Or. en

Selgitus

Avalikustamise kõrge tase, sealhulgas teenuseosutaja kogukulu ning investeeringu kogukulu 
avaldamine, tagab selle, et investoritel on olemas vajalik teave informeeritud 
investeerimisotsuste tegemiseks.

Muudatusettepanek 703
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – teine taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– finantsinstrumendid ja kavandatud 
investeerimisstrateegiad; see peaks 
hõlmama asjakohaseid juhiseid ja hoiatusi 
seoses riskidega, mis on seotud 
investeeringutega kõnealustesse 
instrumentidesse või seoses konkreetsete 
investeerimisstrateegiatega,

– kavandatud sihtturud, 
finantsinstrumendid, nende struktuur ja 
kavandatud investeerimisstrateegiad; see 
peaks hõlmama asjakohaseid juhiseid ja 
hoiatusi seoses riskidega, mis on seotud 
investeeringutega kõnealustesse 
finantsinstrumentidesse või seoses 
konkreetsete investeerimisstrateegiatega,

Or. en

Muudatusettepanek 704
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– finantsinstrumendid ja kavandatud 
investeerimisstrateegiad; see peaks 
hõlmama asjakohaseid juhiseid ja hoiatusi 
seoses riskidega, mis on seotud 
investeeringutega kõnealustesse 
instrumentidesse või seoses konkreetsete 
investeerimisstrateegiatega,

– finantsinstrumendid ja kavandatud 
investeerimisstrateegiad; see peaks 
hõlmama asjakohaseid juhiseid ja hoiatusi 
seoses riskidega, mis on seotud 
investeeringutega kõnealustesse 
instrumentidesse või seoses konkreetsete 
investeerimisstrateegiatega, kas teenuse 
või toote suhtes võib kohaldada 
kolmandate osapoolte rahalisi või 
mitterahalisi sissemakseid, 

Or. en

Muudatusettepanek 705
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– täitmiskohad, – täitmiskohad; kui kliendi korraldused 
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suunatakse täitmiskohta, täpsustab teave 
seda, milline on investeerimisühingu 
seotus selle täitmiskohaga, mis võib 
hõlmata, kuid ei piirdu suunamise 
korraga, võimalusega teenida tegija 
mahahindlust, osalusi või omandiõigust,

Or. en

Selgitus

The competition that MiFID 1 successfully created has been almost exclusively driven by 
user-sponsored entry into the execution business: almost a third of lit equity trading occurs 
on user-controlled execution venues. However, conflicts of interests arising from a 
combination of the status of owner, operator and user of an organised trading venue which 
may impact on investor protection, the overall efficiency of the price formation process and 
market surveillance need to be addressed. In particular, there should be an appropriate 
upfront disclosure regime to clients concerning the relationships between the execution venue 
and investment firm, covering routing arrangements, maker rebates as well as the operation / 
ownership of other execution venues.

Muudatusettepanek 706
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– täitmiskohad, – suuremad täitmiskohad ja

Or. en

Muudatusettepanek 707
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kulud ja nendega seotud tasud. – kulud ja nendega seotud tasud, 
sealhulgas täielik ülevaade haldustasude, 
seotud kulude või tasude kohta, ja:
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a) teenuseosutaja kogukulu, juhul kui 
investeerimisteenust või 
finantsinstrumenti pakub kliendile või 
potentsiaalsele kliendile 
investeerimisühing;
b) investeeringu kogukulu, juhul kui 
investeerimisteenust või 
finantsinstrumenti pakutakse kliendile või 
potentsiaalsele kliendile müügikanali 
kaudu.

Or. en

Selgitus

Avalikustamise kõrge tase, sealhulgas teenuseosutaja kogukulu ning investeeringu kogukulu 
avaldamine, tagab selle, et investoritel on olemas vajalik teave informeeritud 
investeerimisotsuste tegemiseks.

Muudatusettepanek 708
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kulud ja nendega seotud tasud. – kulud ja nendega seotud tasud, mis on 
seotud nii kliendile soovitatud 
investeerimisteenusega kui ka 
finantsinstrumentidega.

Or. en

Selgitus

Kulud ja nendega seotud tasud on seotud nii teenuste kui ka toodetega.

Muudatusettepanek 709
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kulud ja nendega seotud tasud. – kulud ja nendega seotud tasud, 
sealhulgas nõustamise maksumus ning 
kuidas klient selle eest võib tasuda.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et nõustamise maksumust on klientidele selgitatud. See 
võimaldab tarbijatel otsustada saadud teenuse väärtuse üle ning parandab konkurentsi, 
võimaldades tarbijatel võrrelda ettevõtete kulusid.

Muudatusettepanek 710
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kulud ja nendega seotud tasud. – kulud ja nendega seotud tasud, mis on 
esitatud detailselt eraldi iga tehingu või 
teenuse kohta ning kus on märgitud 
protsendimäär ja kogusumma, sealhulgas 
nõustamise maksumus ning kuidas neid 
kulusid kaetakse.

Or. en

Muudatusettepanek 711
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kulud ja nendega seotud tasud. – kulud ja nendega seotud tasud, mis 
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peavad hõlmama nõustamise maksumust 
ning makseviisi.

Or. en

Muudatusettepanek 712
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kulud ja nendega seotud tasud. – kulud ja nendega seotud tasud, mis 
peavad hõlmama nõustamise maksumust 
ning seda, kuidas klient selle eest võib 
tasuda.

Or. en

Muudatusettepanek 713
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kulud ja nendega seotud tasud. – kulud ja nendega seotud tasud, vajaduse 
korral.

Or. en

Muudatusettepanek 714
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud teave tuleks Esimeses lõigus osutatud teave tuleks 
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esitada asjakohases vormis nii, et kliendid 
või potentsiaalsed kliendid on võimelised 
mõistma pakutava investeerimisteenuse ja 
konkreetse finantsinstrumendi liigi olemust 
ja riske ning sellest tulenevalt tegema 
informeeritud investeerimisotsuseid. 
Kõnealust teavet võib esitada
standardiseeritud kujul.

esitada asjakohases vormis nii, et kliendid 
või potentsiaalsed kliendid on võimelised 
mõistma pakutava investeerimisteenuse ja 
konkreetse finantsinstrumendi liigi olemust 
ja riske ning sellest tulenevalt tegema 
informeeritud investeerimisotsuseid. 
Liikmesriigid võivad nõuda, et kõnealust
teavet esitatakse standardiseeritud kujul. 

Or. en

Selgitus

Klientidel on lihtsam võrrelda olemasolevaid teenuseid ja seotud kulusid, kui liikmesriigid 
nõuavad teabe esitamist standardiseeritud kujul.

Muudatusettepanek 715
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud teave tuleks 
esitada asjakohases vormis nii, et kliendid 
või potentsiaalsed kliendid on võimelised 
mõistma pakutava investeerimisteenuse ja 
konkreetse finantsinstrumendi liigi olemust 
ja riske ning sellest tulenevalt tegema 
informeeritud investeerimisotsuseid. 
Kõnealust teavet võib esitada
standardiseeritud kujul.

Esimeses lõigus osutatud teave tuleks 
esitada asjakohases vormis nii, et kliendid 
või potentsiaalsed kliendid on võimelised 
mõistma pakutava investeerimisteenuse ja 
konkreetse finantsinstrumendi liigi olemust 
ja riske ning sellest tulenevalt tegema 
informeeritud investeerimisotsuseid. 
Liikmesriigid võivad nõuda, et kõnealust
teavet esitatakse standardiseeritud kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 716
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – teine a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave kulude ja tasude kohta peab 
hõlmama kogu investeeringu 
amortisatsiooni, mille tekkimise aluseks ei 
ole seotud risk.

Or. en

Muudatusettepanek 717
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – teine b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavet peab esitama regulaarselt, kuid
vähemalt kord aastas ning selles 
määratakse kindlaks täpne summa.

Or. en

Muudatusettepanek 718
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Igasugune teenustasu, komisjonitasu, 
rahaline või mitterahaline hüve, mida 
makstakse või edastatakse kolmanda isiku 
poolt seoses investeerimis- või abiteenuse 
pakkumisega kliendile, peaks asuma 
investeerimisühingus kliendi jaoks 
nähtaval kohal ning sellest peaks klienti 
selgelt teavitama enne kõnealuse teenuse 
osutamist, sealhulgas mis tahes 
reklaammaterjalid, ja eesmärgiks peaks 
olema kliendi jaoks vastava teenuse 
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kvaliteedi parandamine ning see ei tohi 
kahjustada ühingu kohustust tegutseda 
kliendi huvides. Avalikustatavas teabes 
peaks sisalduma teenustasu olemasolu, 
olemus ning suurus, vahendustasu või 
teised hüved.
ESMA töötab välja rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud, et määratleda 
tingimused investeerimisühingutele 
käesoleva lõike nõuetega vastavusse 
viimiseks.
ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[...]*.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
teises lõigus osutatud rakenduslike 
tehniliste standardite kavandid vastavalt 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 15.
_________________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: …

Or. en

Muudatusettepanek 719
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui investeerimisühing teavitab klienti, 
et investeerimisnõustamist pakutakse 
sõltumatult, investeerimisühing:

välja jäetud

i) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid finantsinstrumente. 
Finantsinstrumente tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
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investeerimisühinguga;
ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 720
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui investeerimisühing teavitab klienti, 
et investeerimisnõustamist pakutakse 
sõltumatult, investeerimisühing:

välja jäetud

i) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid finantsinstrumente. 
Finantsinstrumente tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga;
ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 721
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui investeerimisühing teavitab klienti,
et investeerimisnõustamist pakutakse 
sõltumatult, investeerimisühing:

5. Kui investeerimisühing pakub 
investeerimisnõustamist, 
investeerimisühing:

Or. en

Muudatusettepanek 722
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui investeerimisühing teavitab klienti,
et investeerimisnõustamist pakutakse 
sõltumatult, investeerimisühing:

5. Kui investeerimisühing pakub 
investeerimisnõustamist, peab 
investeerimisühing:

Or. en

Muudatusettepanek 723
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui investeerimisühing teavitab klienti, 
et investeerimisnõustamist pakutakse 
sõltumatult, investeerimisühing:

5. Investeerimisühing peab klienti 
teavitama, kas investeerimisnõustamist 
pakutakse sõltumatult või piiratult ja juhul 
kui pakutakse nõustamist sõltumatult, 
investeerimisühing:

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 724
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui investeerimisühing teavitab klienti, 
et investeerimisnõustamist pakutakse 
sõltumatult, investeerimisühing:

5. Kui investeerimisühing teavitab klienti, 
et investeerimisnõustamist pakutakse 
teenustasu eest, investeerimisühing:

Or. en

Muudatusettepanek 725
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui investeerimisühing teavitab klienti, 
et investeerimisnõustamist pakutakse 
sõltumatult, investeerimisühing:

5. Kui investeerimisühing teavitab klienti, 
et pakutakse investeerimisnõustamist, 
teavitab investeerimisühing klienti ka 
sellest, kas soovitatud 
finantsinstrumendid piirduvad 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga.
Kui investeerimisühing teavitab klienti, et 
investeerimisnõustamist pakutakse 
sõltumatult, investeerimisühing:

Or. en

Muudatusettepanek 726
Burkhard Balz
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui investeerimisühing teavitab klienti, 
et investeerimisnõustamist pakutakse 
sõltumatult, investeerimisühing:

5. Kui investeerimisühing teavitab klienti, 
et investeerimisnõustamist või 
portfellihaldust pakutakse tasu eest, 
teavitab investeerimisühing klienti ka 
sellest, kas soovitatud 
finantsinstrumendid piirduvad 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga.

Or. en

Muudatusettepanek 727
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid finantsinstrumente. 
Finantsinstrumente tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 728
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 729
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui investeerimisühing teavitab klienti, 
et investeerimisnõustamist pakutakse 
sõltumatult, investeerimisühing:

5. Kui investeerimisühing pakub 
investeerimisnõustamist, 
investeerimisühing:

Or. en

Muudatusettepanek 730
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid finantsinstrumente. 
Finantsinstrumente tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused,
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga;

i) teavitab klienti kas ja mil määral on 
vastu võetud või saadud tasu, 
vahendustasu või mis tahes rahalisi 
hüvesid, mida pakub mis tahes kolmas 
isik või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega. Teenustasud, 
vahendustasud või mis tahes rahalised 
hüved, mida pakub mis tahes kolmas isik 
või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
nimel seoses klientidele teenuse 
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osutamisega, arvestatakse täies mahus 
maha kliendi investeerimisnõustamise 
eest tasutud teenustasudest, 
vahendustasudest või mis tahes rahalistest 
hüvedest.

Or. en

Muudatusettepanek 731
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid finantsinstrumente. 
Finantsinstrumente tuleks seoses nende
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga;

i) mitmekesistab oma pakkumise seoses 
finantsinstrumendi liigi või
investeerimisstrateegiaga. Pakkumine ei 
pea olema piiratud finantsinstrumentidega, 
mille on emiteerinud või mida pakuvad 
üksused, millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga;

Or. en

Muudatusettepanek 732
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid finantsinstrumente. 
Finantsinstrumente tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 

i) hindab laiaulatuslikku hulka kogu 
asjaomasel turul kättesaadavaid 
finantsinstrumente. Kaalutud 
finantsinstrumente tuleks seoses nii nende 
liigi kui ka emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
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investeerimisühinguga; millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga. Ühingud, mis ei 
suuda pakkuda piisavalt laiaulatuslikku 
kogu turu finantsinstrumentide kohta, 
peavad kliendile selgeks tegema, et nende 
pakutav nõustamine ei ole sõltumatu;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 733
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid finantsinstrumente. 
Finantsinstrumente tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga;

i) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid finantsinstrumente. 
Kaalutud finantsinstrumente tuleb seoses 
nende liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohi piirata 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga;

Or. en

Selgitus

Selles lauses on parem kasutada sõna „tuleks” asemel sõna „tuleb” ning „ei tohiks” asemel 
„ei tohi”.

Muudatusettepanek 734
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid finantsinstrumente. 
Finantsinstrumente tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga;

i) viib läbi asjakohase turu igakülgse ning 
õiglase analüüsi ning pakub nõustamist, 
mis on erapooletu ning ei ole piiratud. 
Finantsinstrumente tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga.

Or. en

Selgitus

BEUC ettepaneku alusel.

Muudatusettepanek 735
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid finantsinstrumente. 
Finantsinstrumente tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga;

i) hindab põhjalikult asjaomast turgu ja 
nõustab kliente sõltumatult ja täielikult. 
Finantsinstrumente tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga;

Or. de
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Muudatusettepanek 736
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid finantsinstrumente. 
Finantsinstrumente tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga;

i) viib läbi asjakohase turu igakülgse ning 
õiglase analüüsi ning pakub nõustamist, 
mis on erapooletu ning ei ole piiratud. 
Finantsinstrumente tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata 
finantsinstrumentidega, mille on
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga;

Or. en

Muudatusettepanek 737
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid finantsinstrumente. 
Finantsinstrumente tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga;

i) viib läbi asjakohase turu igakülgse ning 
õiglase analüüsi ning pakub nõustamist, 
mis on erapooletu ning ei ole piiratud. 
Finantsinstrumente tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga;

Or. en

Selgitus

Komisjoni sõltumatu nõustamise kriteeriumid ei ole piisavalt kaugeleulatuvad, et tagada 
seda, et sõltumatud nõustajad võtavad arvesse kogu turgu ning pakuvad erapooletut 
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nõustamist.

Muudatusettepanek 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid finantsinstrumente. 
Finantsinstrumente tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning neid ei tohiks piirata 
finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga;

i) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid finantsinstrumente ning 
pakub erapooletut ning piiramata 
nõustamist. Finantsinstrumente tuleks 
seoses nende liigi, emitendi või toote 
pakkujaga mitmekesistada ning neid ei 
tohiks piirata finantsinstrumentidega, mille 
on emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga;

Or. en

Selgitus

Peaks olema tagatud, et sõltumatud investeerimisnõustajad pakuvad erapooletut nõustamist.

Muudatusettepanek 739
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

On vastu sõltumatu investeerimisnõustamise igasuguste hüvede keelu kehtestamisele.

Muudatusettepanek 740
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Teenustasude piiranguid peaks käsitlema eraldi. Ühendkuningriik on võtnud kasutusele 
tarbijakaitse kõrgemad standardid jaepanganduse sätete näol. ELi ühtse turu huvides ning 
selleks, et pakkuda kaitset kõikidele ELi tarbijatele ning samuti võrdseid võimalusi 
finantsnõustajatele, oleks kohane kohaldada neid standardeid kogu MiFIDis.

Muudatusettepanek 741
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

ii) ei võta vastu mis tahes hüvesid ja ei saa 
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes kolmas 
isik või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega, välja arvatud juhul, kui need 
teenustasud, vahendustasud või rahalised 
hüved edastatakse kliendile.
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Investeerimisühingul ei ole luba pakkuda 
teenuseid teenustasu, vahendustasu või 
mis tahes hüve eest, mida maksab või 
annab finantsasutus või isik, kes tegutseb 
finantsasutuse nimel, mis emiteerib 
investeerimistooteid, mille kohta see 
nõustamist pakub, välja arvatud siis, kui 
need teenustasud, vahendustasud või 
hüved edastatakse investorile.

Or. en

Muudatusettepanek 742
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

ii) seoses klientidele teenuse osutamisega
pakutakse kliendile lepinguliselt 
võimalust saada informatsiooni
teenustasu, vahendustasu või mis tahes 
rahaliste hüvede kohta, mida pakutakse 
investeerimisühingule mis tahes kolmanda 
isiku või isiku poolt, kes tegutseb 
kolmanda isiku nimel.

Or. nl

Muudatusettepanek 743
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ei võta vastu ega saa teenustasu,
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve,
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik,
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

ii) teavitab klienti, kui 
finantsinstrumentide pakkumine on 
piiratud finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused,
millel on märkimisväärne seos 
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investeerimisühinguga.

Or. en

Muudatusettepanek 744
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

ii) teavitab klienti enne lepingu sõlmimist 
võimaliku makstava teenustasu, 
vahendustasu või mis tahes rahalise hüve 
osas, mida pakub mis tahes kolmas isik või 
isik, kes tegutseb kolmanda isiku nimel 
seoses klientidele teenuse osutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu, hüvesid ega teisi stiimuleid, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega. 

Or. en

Muudatusettepanek 746
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

ii) ei omanda teenustasu, vahendustasu ega 
mis tahes rahalist hüve, mida pakub mis 
tahes kolmas isik või isik, kes tegutseb 
kolmanda isiku nimel seoses klientidele 
teenuse osutamisega, mis ületavad kliendi 
investeerimisnõustamise eest makstavat 
tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 747
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
materiaalset hüve või muid soodustusi, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega, või isik, 
kes on tihedalt seotud 
investeerimisühinguga.

Or. de

Muudatusettepanek 748
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 

ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
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klientidele teenuse osutamisega. klientidele teenuse osutamisega.
Investeerimisühingul ei ole luba pakkuda 
teenuseid teenustasu, vahendustasu või 
mis tahes hüve eest, mida maksab või 
annab finantsasutus või isik, kes tegutseb 
finantsasutuse nimel, mis emiteerib 
investeerimistooteid, mille kohta 
nõustamist pakutakse.

Or. en

Muudatusettepanek 749
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

ii) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes hüve, mida 
pakub mis tahes kolmas isik või isik, kes 
tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega, vaid neid 
tasustatakse ainult kliendi poolt või 
kliendi nimel makstavate tasude kaudu.

Or. en

Selgitus

Komisjoni sõltumatu nõustamise kriteeriumid ei ole piisavalt kaugeleulatuvad, et tagada 
seda, et sõltumatud nõustajad võtavad arvesse kogu turgu ning pakuvad erapooletut 
nõustamist.

Muudatusettepanek 750
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) ei omanda ülemääraseid 
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teenustasusid, vahendustasusid või mis 
tahes rahalisi hüvesid oma kliendi 
portfelli tulu arvelt.

Or. en

Muudatusettepanek 751
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt ii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii b) saab mis tahes teenustasusid, 
vahendustasusid või mis tahes rahalisi 
hüvesid, mida pakub mis tahes kolmas 
isik või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
nimel, ainult sel määral, kui pakub samal 
ajavahemikul pidevalt perioodilisi 
hinnanguid soovitatavate 
finantsinstrumentide kohta. Selline pidev 
hindamine peab vähemalt hõlmama 
hoiatusmehhanismide kohaldamist selliste 
toodete puhul, mille käitumine erineb 
sellest, mida oleks võinud oodata 
normaalses olukorras või mille 
kasumiootus on suuresti muutunud, 
võrreldes sellega, mida oleks võinud 
oodata.

Or. en

Muudatusettepanek 752
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid lubavad 
investeerimisühingutel, millel ei ole selle 
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artikli kohaselt lubatud saada rahalisi 
hüvesid kolmandatelt osapooltelt, saada 
vahendustasusid iga müügiprotsessi eest 
ning juurutada stiimuleid, mis kantakse 
üle investoritele nõustamistasude eest.

Or. en

Muudatusettepanek 753
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui investeerimisühing pakub 
investeerimisnõustamist, 
investeerimisühing:
i) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid finantsinstrumente, mis 
kuuluvad ühingu tootevalikusse. ja
ii) soovitab ühte või mitut sobivat 
finantsinstrumenti kooskõlas kliendi 
soovide, vajaduste, finantsolukorra ja 
isiklike asjaoludega.

Or. en

Selgitus

Investeerimisühing tegutseb alati kliendi huvides.

Muudatusettepanek 754
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad, et viis, kuidas 
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investeerimisühingud oma töötajaid, 
määratud esindajaid või teisi 
investeerimisühinguid tasustavad, ei 
takista neil täitmast oma kohustust 
tegutseda klientide parimates huvides. 
Liikmesriigid tagavad, et kui töötajad 
nõustavad jaekliente finantsinstrumentide 
osas või nende müügi osas, ei tohi nende 
tasustamisstruktuur piirata nende võimet 
pakkuda objektiivset soovitust, kui see on 
asjakohane, või pakkuda teavet viisil, mis 
on õiglane, selge ega ole eksitav, 
sealhulgas tagades, et tasustamine ei ole 
ainult sõltuv finantsinstrumentide 
müügieesmärkidest või kasumlikkusest 
ning ei tekita muul viisil liigset huvide 
konflikti.

Or. en

Muudatusettepanek 755
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. ESMA töötab välja regulatiivsed 
tehnilised standardid, et määratleda 
väärtpaberiportfelli käibe ja hüvitiste 
suhe. 
ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
31. detsembriks 2014.
Komisjonile delegeeritakse õigus võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
vastavalt määruse (EL) nr 1095/2012 
artiklitele 10–14.

Or. en
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Muudatusettepanek 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Investorile pakutakse teavet kõikide 
mahaarvamiste üksikasjade kohta, 
sealhulgas teenustasud ja kulud, 
koostatud kumulatiivsel tasemel. Selles 
sisaldub selgitus tuludele avalduva 
pikaajalise mõju kohta investori kasumi ja 
kogu mahaarvamiste otsese võrdlemise 
teel. See antakse enne investeerimist, on 
mõistlikul prognoosil põhinev, ning seda 
antakse välja vähemalt kord aastas iga 
tegeliku investeeringu korral. ESMA 
esitab suunised prognooside ja esitluste 
kohaste formaatide kohta.

Or. en

Selgitus

Mõningate investeeringute kumulatiivsete mahaarvamiste tase tähendab, et efektiivne 
tulumäär on väga kehv. See on peidetud investeeringute kihtide alla või seda ei mõisteta, kui 
see on avaldatud väikestes protsendimäärades, seetõttu peaks olema esitatud tulu efektiivsus.

Muudatusettepanek 757
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Investeerimisühing võib iga oma 
kliendi või potentsiaalsete klientidega 
selgesõnaliselt kokku leppida, et 
investeerimisnõustamist ei pakuta, kui:
i) kokkulepe on üheselt mõistetav ja 
kohaselt dokumenteeritud investeeringu 
lepingueelsetes ja lepingulistes etappides 



AM\901765ET.doc 67/177 PE489.465v01-00

ET

ning 
ii) kliente või potentsiaalseid kliente on 
kohaselt informeeritud 
investeerimisnõustamise teenuse saamata 
jäämise mõjudest ja tagajärgedest.

Or. en

Selgitus

The amendment aims set out the boundaries of what constitutes “investment advice”, and 
seeks to differentiate it from other investment services, such as non-personal 
recommendations or recommendations not presented as suitable, and from other non-
investment related services, such as marketing. If both the provider and receiver of the 
investment service are aware of the kind of service provided and the risks and consequences 
associated with it and, on that basis, agree to go ahead, the receiver will not be entitled to 
claim that it expected to receive a service other than that agreed on and the provider will not 
be entitled to breach the legal requirements in respect thereof, alleging lack of clarity. In 
order to bolster legal certainty in respect of the requirements the investment service must 
meet, the matter must be dealt with in the MiFID revision.

Muudatusettepanek 758
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Kui investeerimisühing pakub 
nõustamist, portfellivalitsemist või teisi 
teenuseid, kus klient võib mõistlikult 
sõltuda ühingust, et see tegutseks nende 
parimates huvides, peavad liikmesriigid 
tagama, et ühingud ei võta vastu 
teenustasusid või vahendustasusid või 
rahalisi hüvesid olukorras, kus need 
võivad mõjutada või kallutada nõustamist 
või klientide nimel tehtavaid otsuseid.

Or. en

Selgitus

Peaks olema ootus, et ühingud peavad vältima maksete või hüvede vastuvõtmist kolmandatelt 
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osapooltelt olukordades, kus see võib piirata ühingu kohustust tegutseda oma kliendi 
parimates huvides. Siiski annab see liikmesriikidele paindlikkust, et kaaluda, milline on parim 
viis kliendi huvide kaitseks, võtteks aluseks nende riigisisese turu eripärad.

Muudatusettepanek 759
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
ei võta investeerimisühing vastu ega saa 
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes 
kolmas isik või isik, kes tegutseb 
kolmanda isiku nimel seoses klientidele 
teenuse osutamisega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 760
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
ei võta investeerimisühing vastu ega saa
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes 
kolmas isik või isik, kes tegutseb kolmanda 
isiku nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega.

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
kutselistele või jaeklientidele kooskõlas 
artikli 4 lõikega 2 teavitab 
investeerimisühing klienti enne lepingu 
sõlmimist võimaliku makstava teenustasu,
vahendustasu või mis tahes rahalise hüve 
osas, mida pakub mis tahes kolmas isik 
või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega. Perioodiline aruanne, mida 
investeerimisühing avaldab iga kuue kuu 
tagant, avaldab kõik teenustasud, 
vahendustasud või mis tahes rahalised 
hüved, mida pakub mis tahes kolmas isik 
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või isik, kes tegutseb kolmanda isiku nimel 
seoses klientidele teenuse osutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 761
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
ei võta investeerimisühing vastu ega saa 
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes kolmas 
isik või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega.

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
ei võta investeerimisühing vastu ega saa 
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes kolmas 
isik või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega, välja arvatud juhul, kui:
a) klienti on sellistest teenustasudest, 
vahendustasudest või rahalistest hüvedest 
enne asjakohase teenuse osutamist 
kohaselt teavitatud;
b) need teenustasud, vahendustasud või 
rahalised hüved on kliendi hüvanguks.

Or. en

Selgitus

Monetary inducements in the case of portfolio management should not be banned entirely. 
Non-monetary benefits such as soft commissions (broker research, financial analysis or 
pricing information systems) provide important assistance for asset managers in the process 
of taking investment decisions or transmitting orders for execution and are subject to MiFID 
Level 2 requirement that they enhance the quality of the service. Soft commissions should be 
allowed in relation to portfolio management, as they help to reduce fees to clients, and assist 
investment managers in providing a better service to their clients.

Muudatusettepanek 762
Kay Swinburne
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
ei võta investeerimisühing vastu ega saa
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes kolmas 
isik või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega.

6. Investeerimisühing, mis osutab 
investeerimisnõustamist või 
portfellivalitsemise teenust jaekliendile või 
müüb jaekliendile finantsinstrumendi 
ilma nõustamiseta, peaks kliendilt tasu 
saama ainult nende ja tihedalt seotud 
teenuste eest. Seoses kõigi nende 
teenustega investeerimisühing:
i) ei võta vastu teenustasu, vahendustasu 
ega mis tahes rahalist või mitterahalist
hüve, mida pakub mis tahes kolmas isik 
või isik, kes tegutseb kolmanda isiku nimel 
isegi siis, kui ühing kavatseb kliendile mis 
tahes sellise makse tagastada;
ii) sätestab jaekliendile selged tasud kas 
ühtse rahalise arvuna või lihtsas 
protsendimääras;
iii) oma tooteid levitades ei seo 
nõustamise, portfellivalitsemise või 
levitamise tasusid kokku toote tasudega, 
vaid peab avaldama selliste tegevuste 
majanduslikel kuludel põhineva 
maksumuse eraldi;
iv) ei tohi hinnata töötajate tulemuslikkust 
või hinnata töötajate tasusid viisil, mis 
sõltub märkimisväärselt müügimahtudest 
või töötaja poolt ühingule teenitud 
kasumist.

Or. en

Selgitus

Ühendkuningriik kehtestas tarbijakaitsele jaepanganduse sätete vormis kõrgemad standardid. 
ELi ühtse turu huvides ning selleks, et pakkuda kaitset kõikidele ELi tarbijatele ning samuti 
võrdseid võimalusi finantsnõustajatele, oleks kohane kohaldada neid standardeid kogu 
MiFIDis.
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Muudatusettepanek 763
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
ei võta investeerimisühing vastu ega saa 
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes 
kolmas isik või isik, kes tegutseb kolmanda 
isiku nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega.

6. Investeerimisnõustamise, 
portfellivalitsemise või muu teenuse
osutamisel, mille alusel jaemüügi kliendil 
on õigus tugineda selle otsusele, 
investeerimisühing:

a) saab tasu ainult kliendi poolt või 
kliendi nimel makstavate tasude kaudu 
ning ei küsi ega võta vastu mis tahes 
nende teenustega seotud makseid või 
hüvesid ja
b) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes muud hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 764
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
ei võta investeerimisühing vastu ega saa 
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes 
kolmas isik või isik, kes tegutseb 
kolmanda isiku nimel seoses klientidele 
teenuse osutamisega.

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
kutselistele või jaeklientidele artikli 4 
lõike 2 punktide 9 ja 10 tähenduses 
teavitab investeerimisühing enne lepingu 
sõlmimist klienti hüvede eeldatavast 
ulatusest. Perioodilises aruandes 
avaldatakse kõik eelneval perioodil 
makstud või vastu võetud hüved.
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Or. en

Selgitus

Investeerimisühingutel, mis osutavad portfellivalitsemise teenuseid, on keelatud vastu võtta 
mis tahes kolmandate osapoolte makstud rahalisi hüvesid selliste teenuste eest (välja arvatud 
juhul, kui see tuleb otse investoritelt). Viidatud kohustus ei võta arvesse, et jae- ja kutselised 
kliendid vajavad võrreldes võrdsete vastaspooltega tavaliselt rohkem kaitset. Seda tausta 
arvestades peaks käesoleva määruse reguleerimisala olema piiritletud olukordadega, kus 
finantsportfelli haldamise teenuseid osutatakse jaeklientidele ja kutselistele klientidele.

Muudatusettepanek 765
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
ei võta investeerimisühing vastu ega saa 
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes 
kolmas isik või isik, kes tegutseb kolmanda 
isiku nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega.

6. Portfellivalitsemise teenuse või 
investeerimisnõustamise osutamisel ei 
võta investeerimisühing vastu ega saa 
teenustasu, vahendustasu, hüvesid ega teisi 
stiimuleid, mida pakub mis tahes kolmas 
isik või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega.

Or. en

Selgitus

Kõik investeerimisnõustamise vahendustasud peaksid olema keelustatud, kuna see tekitab 
investeerimisnõustaja ja kliendi vahel tõsise huvide konflikti.

Muudatusettepanek 766
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
ei võta investeerimisühing vastu ega saa

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
pakutakse kliendile lepinguliselt 
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teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes 
kolmas isik või isik, kes tegutseb kolmanda 
isiku nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega.

võimalust saada teavet teenustasu, 
vahendustasu või mis tahes rahaliste 
hüvede kohta, mida pakutakse 
investeerimisühingule mis tahes kolmanda 
isiku või isiku poolt, kes tegutseb 
kolmanda isiku nimel.

Or. nl

Muudatusettepanek 767
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
ei võta investeerimisühing vastu ega saa
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes
rahalist hüve, mida pakub mis tahes 
kolmas isik või isik, kes tegutseb 
kolmanda isiku nimel seoses klientidele 
teenuse osutamisega.

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
avaldab investeerimisühing konkreetsel 
või üldisel viisil juhud, millal ta võib 
saada teenustasu, vahendustasu või rahalist 
hüve kolmandatelt osapooltelt ning kuidas 
klientidele edastatakse detailne teave 
sellise makse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 768
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
ei võta investeerimisühing vastu ega saa 
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes 
kolmas isik või isik, kes tegutseb 
kolmanda isiku nimel seoses klientidele 
teenuse osutamisega.

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
teavitab investeerimisühing enne lepingu 
sõlmimist klienti hüvede eeldatavast 
ulatusest. Perioodilises aruandes 
avaldatakse kõik eelneval perioodil 
makstud või vastu võetud hüved.

Or. en
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Muudatusettepanek 769
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
ei võta investeerimisühing vastu ega saa 
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes kolmas 
isik või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega.

6. Portfellivalitsemise, 
investeerimisnõustamise või muu teenuse 
osutamisel, mille alusel jaemüügi kliendil 
on õigus tugineda selle otsusele, ei võta 
investeerimisühing vastu ega saa 
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes kolmas 
isik või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 770
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
ei võta investeerimisühing vastu ega saa 
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes kolmas 
isik või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega.

6. Portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
ei võta investeerimisühing vastu ega saa 
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes kolmas 
isik või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega. Kui on ette nähtud mis tahes 
rahaline hüve, tuleb see edastada 
investorile.

Or. en



AM\901765ET.doc 75/177 PE489.465v01-00

ET

Muudatusettepanek 771
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Investeerimisnõustamise või 
portfellivalitsemise teenuse osutamisel 
ühing või kes tahes investeerimisühingu 
nimel tegutsev isik, on nende teenustega 
seoses kohustatud:
i) mitte vastu võtma ega saama 
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
hüve, mida pakub mis tahes kolmas isik 
või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
nimel, vaid neid tasustatakse ainult 
kliendi poolt või kliendi nimel makstavate 
tasude kaudu;
ii) selgelt avalikustama kliendile oma 
tasude tariifid ning kui ühing osutab 
teenuseid, mis on seotud ühe või mitme 
ühingusisese finantsinstrumendiga, 
tagama, et kõik tasud esitatakse eraldi mis 
tahes finantsinstrumendi tasudest;
iii) tagama, et ei tasustamine, preemiad 
ega loonustasu, mida makstakse 
töötajatele või agentidele, kes on kaasatud 
jaeklientide finantstoodete nõustamisse 
või müüki, ning selliste töötajate või 
agentide tulemuslikkuse hindamine, ei 
motiveeriks neid töötajaid või agente 
käituma muul viisil kui iga üksiku 
jaekliendi parimaid huve silmas pidades.
iv) teavitama klienti, kui 
finantsinstrumentide pakkumine on 
piiratud finantsinstrumentidega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused,
millel on märkimisväärne seos 
investeerimisühinguga.

Or. en



PE489.465v01-00 76/177 AM\901765ET.doc

ET

Selgitus

Kõik investeerimisnõustamise vahendustasud peaksid olema keelustatud, kuna see tekitab 
investeerimisnõustaja ja kliendi vahel tõsise huvide konflikti. Lisaks tuleb tegeleda ka 
ühingusiseste tasustamistavadega (nii nõustamise kui ka müügi korral) ning laiendada 
vahendustasu keeldu kõikidele nõustamisliikidele. 

Muudatusettepanek 772
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingu töötajate, esindajate 
või teiste seotud investeerimisühingute 
tasustamispoliitika ei kahjusta tema 
võimet tegutseda klientide parimates 
huvides. Nende töötajate puhul, kes 
nõustavad või müüvad finantsinstrumente 
jaeklientidele, tagavad liikmesriigid, et 
nende ühingupoolne tasustamine ei 
mõjuta töötajate erapooletust sobivate 
soovituste andmisel või kohase müügi 
teostamisel või teabe edastamisel viisil, 
mis on õiglane, selge ning ei ole eksitav. 
Tasustamine sellistes olukordades ei ole 
ainult sõltuv müügieesmärkidest või 
teatud finantsinstrumendi ühingule 
toodetud kasumist.

Or. en

Selgitus

See uus lõige võimaldab liikmesriikidel võtta meetmeid seoses ühingute tasustamistavadega, 
et vältida klientide nõustamise ning finantsinstrumentide müügi erapoolikuse riski. 
Tasustamisskeemid, nagu märkimisväärsed müügipreemiad, mis on seotud teatud 
finantsinstrumendiga, ei tohiks olla lubatud olukorras, kus tekib oht, et investeerimisühing 
annab kliendi nõustamisel või toodete müügil sobimatu soovituse.
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Muudatusettepanek 773
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Investeerimisühing ei tohi pakkuda 
ega maksta mis tahes teenustasusid, 
vahendustasusid ega rahalisi või 
mitterahalisi hüvesid teisele 
investeerimisühingule või kolmandale 
osapoolele teise ühingu kasuks seoses 
teise ühingu nõustamisega, jaeklientidele 
finantsinstrumentide müügi või 
haldamisega või mis tahes tihedalt seotud 
teenustega.

Or. en

Selgitus

Ühendkuningriik kehtestas tarbijakaitsele jaepanganduse sätete vormis kõrgemad standardid. 
ELi ühtse turu huvides ning selleks, et pakkuda kaitset kõikidele ELi tarbijatele ning samuti 
võrdseid võimalusi finantsnõustajatele, oleks kohane kohaldada neid standardeid kogu 
MiFIDis.

Muudatusettepanek 774
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Investeerimisühing, mis nõustab 
jaekliente või müüb neile 
finantsinstrumente, peab tagama, et ei 
tasusta ega hinda oma töötajate 
tulemuslikkust viisil, mis on vastuolus 
ühingu kohustusega tegutseda oma 
kliendi parimates huvides. Eelkõige ei tee 
ühing mingisuguseid kokkuleppeid 
tasustamise või muu kohta, mis 
võimaldaks töötajatele selliseid hüvesid, 
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mis stimuleeriksid neid soovitama 
jaekliendile teatud finantsinstrumenti 
juhul, kui ühing võiks pakkuda teist 
finantsinstrumenti, mis vastaks paremini 
kliendi vajadustele.

Or. en

Selgitus

FSA ettepaneku alusel.

Muudatusettepanek 775
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Investeerimisühing, mis nõustab 
jaekliente või müüb neile 
finantsinstrumente, peab tagama, et ei 
tasusta ega hinda oma töötajate 
tulemuslikkust viisil, mis on vastuolus 
ühingu kohustusega tegutseda oma 
kliendi parimates huvides. Eelkõige ei tee 
ühing mingisuguseid kokkuleppeid 
tasustamise või muu kohta, mis 
võimaldaks töötajatele selliseid hüvesid, 
mis stimuleeriksid neid soovitama 
jaekliendile teatud finantsinstrumenti 
juhul, kui ühing võiks pakkuda teist 
finantsinstrumenti, mis vastaks paremini 
kliendi vajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 776
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 7



AM\901765ET.doc 79/177 PE489.465v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui investeerimisteenust pakutakse 
koos teise teenuse või tootega, mis on osa 
paketist või sama lepingu või paketi 
tingimuseks, teavitab investeerimisühing 
klienti sellest, kas on võimalik osta eri 
komponente eraldi, ja esitab eraldi 
tõendid iga komponendiga seotud kulude 
ja tasude kohta.

välja jäetud

ESMA töötab hiljemalt [kuupäev] välja 
suunised ristmüügitegevuse hindamiseks 
ja järelevalveks ning märgib eelkõige ära 
olukorrad, milles ristmüügitegevus ei 
vasta lõike 1 kohustustele.

Or. de

Selgitus

ESMA suuniste nõudeid on väga keeruline rakendada ning need ei ole kulude ja tulude 
analüüsi osas põhjendatud, kuna läbipaistvus ei suurene loodetud määral.

Muudatusettepanek 777
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui investeerimisteenust pakutakse 
koos teise teenuse või tootega, mis on osa 
paketist või sama lepingu või paketi 
tingimuseks, teavitab investeerimisühing 
klienti sellest, kas on võimalik osta eri 
komponente eraldi, ja esitab eraldi 
tõendid iga komponendiga seotud kulude 
ja tasude kohta.

välja jäetud

ESMA töötab hiljemalt [kuupäev] välja 
suunised ristmüügitegevuse hindamiseks 
ja järelevalveks ning märgib eelkõige ära 
olukorrad, milles ristmüügitegevus ei 
vasta lõike 1 kohustustele.
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Or. en

Muudatusettepanek 778
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui investeerimisteenust pakutakse koos 
teise teenuse või tootega, mis on osa 
paketist või sama lepingu või paketi 
tingimuseks, teavitab investeerimisühing 
klienti sellest, kas on võimalik osta eri 
komponente eraldi, ja esitab eraldi tõendid 
iga komponendiga seotud kulude ja tasude 
kohta.

Kui investeerimisteenust pakutakse koos 
teise teenuse või tootega, mis on osa 
paketist või sama lepingu või paketi 
tingimuseks, teavitab investeerimisühing 
klienti sellest, kas on võimalik osta eri 
komponente eraldi, ja esitab eraldi tõendid 
iga komponendiga seotud kulude ja tasude 
kohta. Investeerimistooteid ei tohi 
tingimuslikult müüa koos teiste 
investeerimishoiustega, hoiustega või 
finantsteenustega, välja arvatud 
arvelduskonto või väärtpaberikontoga. 

Or. en

Selgitus

BEUC ettepaneku alusel.

Muudatusettepanek 779
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui investeerimisteenust pakutakse koos 
teise teenuse või tootega, mis on osa 
paketist või sama lepingu või paketi 
tingimuseks, teavitab investeerimisühing 
klienti sellest, kas on võimalik osta eri 
komponente eraldi, ja esitab eraldi tõendid 
iga komponendiga seotud kulude ja tasude 

Kui investeerimisteenust pakutakse koos 
teise teenuse või tootega, mis on osa 
paketist või sama lepingu või paketi 
tingimuseks, teavitab investeerimisühing 
klienti sellest, kas on võimalik osta eri 
komponente eraldi, ja esitab eraldi tõendid 
iga komponendiga seotud kulude ja tasude 
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kohta. kohta. Jaeklientidele ei tohi pakkuda 
investeerimis- ja säästmistooteid 
ühendavat toodet.

Or. en

Muudatusettepanek 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA töötab hiljemalt [kuupäev] välja 
suunised ristmüügitegevuse hindamiseks ja 
järelevalveks ning märgib eelkõige ära 
olukorrad, milles ristmüügitegevus ei vasta 
lõike 1 kohustustele.

ESMA töötab koostöös Euroopa 
Pangaliiduga ja EIOPAga ühiskomitee 
kaudu hiljemalt [kuupäev] välja suunised 
ristmüügitegevuse hindamiseks ja 
järelevalveks ning märgib eelkõige ära 
olukorrad, milles ristmüügitegevus ei vasta 
lõike 1 kohustustele.

Or. en

Selgitus

Kõigi kolme ESA vaheline koostöö suuniste väljatöötamisel on ristmüügi jaoks olulise 
tähtsusega, kuna selles olukorras on selge eri finantssektorite, nagu kindlustus ja pangandus, 
kaasatus. (EKP soovitus).

Muudatusettepanek 781
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA töötab hiljemalt [kuupäev] välja 
suunised ristmüügitegevuse hindamiseks ja 
järelevalveks ning märgib eelkõige ära 
olukorrad, milles ristmüügitegevus ei vasta 
lõike 1 kohustustele.

ESMA töötab koostöös Euroopa 
Pangaliiduga ja EIOPAga ühiskomitee 
kaudu hiljemalt [kuupäev] välja suunised 
ristmüügitegevuse hindamiseks ja 
järelevalveks ning märgib eelkõige ära 
olukorrad, milles ristmüügitegevus ei vasta 
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lõike 1 kohustustele.

Or. en

Selgitus

Kõigi kolme ESA vaheline koostöö suuniste väljatöötamisel on ristmüügi jaoks olulise 
tähtsusega, kuna selles olukorras on selge eri finantssektorite, nagu kindlustus ja pangandus, 
kaasatus.

Muudatusettepanek 782
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA töötab hiljemalt [kuupäev] välja 
suunised ristmüügitegevuse hindamiseks ja 
järelevalveks ning märgib eelkõige ära 
olukorrad, milles ristmüügitegevus ei vasta 
lõike 1 kohustustele.

ESMA töötab hiljemalt [kuupäev] välja 
suunised ristmüügitegevuse hindamiseks ja 
järelevalveks ning märgib eelkõige ära 
olukorrad, milles ristmüügitegevus ei vasta 
lõike 1 ja artikli 25 kohustustele.

Or. en

Selgitus

BEUC ettepaneku alusel.

Muudatusettepanek 783
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte seoses meetmetega, millega 
tagatakse, et investeerimisühingud 
täidavad klientidele investeerimis- või 

välja jäetud
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kõrvalteenuste osutamisel nendes 
sätestatud põhimõtteid. Nendes 
delegeeritud õigusaktides võetakse arvesse 
järgmist:
(a) kliendile või potentsiaalsele kliendile 
pakutavate või osutatavate teenuste laad, 
võttes arvesse tehingute liiki, objekti, 
mahtu ja sagedust;
(b) pakutud või kaalumisel olevate 
finantsinstrumentide, sealhulgas artikli 1 
lõikes 2 osutatud finantsinstrumentide ja 
hoiuste eri liigid;
(c) kliendi või potentsiaalse kliendi 
jaekliendi või kutselise kliendi staatus või 
lõike 3 korral nende liigitamine võrdseks 
vastaspooleks.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse ELis pakutavate investeerimisteenuste mitmekesisust, on kohasem, et 
liikmesriikidele antakse paindlikkust, mis võimaldab neil võtta arvesse erinevusi direktiivi 
rakendamisel. Seetõttu ei ole see meede vajalik.

Muudatusettepanek 784
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
üksikisikud, kes pakuvad klientidele mis 
tahes investeerimisnõustamist või 
vajaduse korral kõrvalteenuseid, omavad 
piisavalt tunnustatud kvalifikatsioonidel 
põhinevaid teadmisi ja kompetentsi.

Or. en

Selgitus

Igal liikmesriigil peaks olema kehtestatud kvalifikatsiooni miinimumtase neile, kes müüvad 
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jaeklientidele finantstooteid, siiski peaksid need olema liikmesriigipõhised, kuna 
liikmesriikide investorite teadmiste ja kogemuste vahel on suuri erinevusi.

Muudatusettepanek 785
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Jaeklientidele finantsnõustamise 
osutamise suhtes kohaldatakse nõuet, et 
nõustaja peab olema Euroopa tasandil 
miinimumtasemel kvalifitseeritud. ESMA 
esitab siduvad tehnilised standardid, mis 
sätestavad aluseks olevate sertifitseerimis-
ja koolitusprogrammide kohustusliku 
sisu. ESMA lepib kokku koostöös riiklike 
pädevate asutustega, milliseid kehtivad 
standardeid loetakse kõnealuste 
standarditega samaväärseks.

Or. en

Muudatusettepanek 786
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 a
1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühing, mis kasutab sisemist 
väärtpaberite kõrvutamise süsteemi, peab 
selleks eelnevalt pädevalt asutuselt loa 
taotlema. Loa andmiseks veendub pädev 
asutus, et nimetatud süsteem vastab 
alljärgnevatele omadustele:
a) see on investeerimisühingu jaoks parim 
täitmispoliitika;
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b) see ei anna süsteemi ühelegi osale 
erilisi eeliseid seoses teabe ja korralduste 
täitmisega;
c) see ei ole seotud ühegi teise sisemise 
väärtpaberite kõrvutamise süsteemiga;
d) see võimaldab igal osalejal valida, 
millist tüüpi vastaspoolega on ta nõus 
neid korraldusi täitma;
e) see on konkreetselt määratletud 
kauplemisjärgse läbipaistvuse nõuete 
raamistikus.
Punkti b puhul tagatakse eelkõige, et kui 
seda kohaldatakse, siis käsitletakse 
investeerimisühingu oma arvel tehtavaid 
korraldusi täpselt samadel tingimustel kui 
kolmandate poolte arvel tehtavaid 
korraldusi.
ESMA töötab välja rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks vastaspoolte tüübid, mis peavad 
vähemalt määratlema sisemised 
väärtpaberite kõrvutamise süsteemid.
ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
hiljemalt [...]*.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
rakenduslikud tehnilised standardid
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 
sätestatud korras.
__________________

*Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: …

Or. fr

Muudatusettepanek 787
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 a
Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused vastutavad käesolevas direktiivis 
sätestatud investorikaitse sätete 
rakendamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 788
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 b
Pädevad asutused nõuavad, et sisemised 
väärtpaberite kõrvutamise süsteemid 
oleksid proportsioonis sooritatud 
tehingutega võrreldes kõikides 
kauplemissüsteemides sooritatud 
tehingutega, mis ületavad teatava 
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele 
kehtestatud lävendi.
ESMA töötab välja rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks lävendi arvutamise meetodid.
ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
hiljemalt [...]*.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
rakenduslikud tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 
sätestatud korras.
______________
*Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: …
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Or. fr

Muudatusettepanek 789
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 b
Liikmesriigid võivad lisaks oma 
pädevatele asutustele asutada sõltumatuid 
organeid, mis teevad järelevalvet ning 
kinnitavad jaeinvestoritele suunatud 
toodete sobivust.

Or. en

Muudatusettepanek 790
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimisnõustamise või 
portfellivalitsemisega tegelemisel omandab 
investeerimisühing vajaliku teabe kliendi 
või potentsiaalse kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta seoses konkreetse toote 
või teenuse liigiga, tema rahalise olukorra 
ja investeerimiseesmärkide kohta, et 
võimaldada investeerimisühingul soovitada 
kliendile või potentsiaalsele kliendile tema 
jaoks sobivaid investeerimisteenuseid ja 
finantsinstrumente.

1. Toote info edastamisega, 
investeerimisnõustamise või 
portfellivalitsemisega tegelemisel omandab 
investeerimisühing vajaliku teabe kliendi 
või potentsiaalse kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta seoses konkreetse toote 
või teenuse liigiga, tema rahalise olukorra, 
sealhulgas krediidi iseloomuga nõuete, 
praeguse riskipositsiooni, majandusliku 
kahju kandmise, ja 
investeerimiseesmärkide kohta, et 
võimaldada investeerimisühingul soovitada 
kliendile või potentsiaalsele kliendile tema 
jaoks sobivaid investeerimisteenuseid ja 
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finantsinstrumente.

ESMA töötab hiljemalt [kuupäev] välja 
suunised kliendilt saadava minimaalse 
teabe määra kohta ning 
finantsinstrumendi või -teenuse sobivuse 
hindamise kohta.
_________________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: …

Or. en

Selgitus

ajendatud BEUCi ettepanekust.

Muudatusettepanek 791
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimisnõustamise või 
portfellivalitsemisega tegelemisel omandab 
investeerimisühing vajaliku teabe kliendi 
või potentsiaalse kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta seoses konkreetse toote 
või teenuse liigiga, tema rahalise olukorra 
ja investeerimiseesmärkide kohta, et 
võimaldada investeerimisühingul soovitada 
kliendile või potentsiaalsele kliendile tema 
jaoks sobivaid investeerimisteenuseid ja 
finantsinstrumente.

1. Investeerimisnõustamise või 
portfellivalitsemisega tegelemisel omandab 
investeerimisühing vajaliku teabe kliendi 
või potentsiaalse kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta seoses konkreetse toote 
või teenuse liigiga, tema rahalise olukorra 
ja investeerimiseesmärkide (sealhulgas 
riskitaluvuse) kohta, et võimaldada 
investeerimisühingul soovitada kliendile 
või potentsiaalsele kliendile tema jaoks 
sobivaid investeerimisteenuseid ja 
finantsinstrumente.

Or. en

Muudatusettepanek 792
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tooteinfo edastamisega, 
investeerimisnõustamisega või 
portfellivalitsemisega tegelemisel peab 
investeerimisühing tõendama, et müüdud 
toode oli tootevalikust kliendi vajadustega 
kõige sobivam.

Or. en

Muudatusettepanek 793
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Tooteinfo edastamisega, 
investeerimisnõustamise või 
portfellivalitsemisega tegelemisel hindab 
investeerimisühing investeeringu sobivust 
kliendile, eriti juhul, kui kliendil on 
avatud laenukohustused. Kui 
investeeringut peetakse sel hetkel 
ebasobivaks, teeb investeerimisühing 
kliendile hoiatuse.

Or. en

Muudatusettepanek 794
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et muude kui Liikmesriigid tagavad, et muude kui 
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lõikes 1 osutatud investeerimisteenuste 
osutamisel paluksid investeerimisühingud 
kliendil või potentsiaalsel kliendil esitada 
andmed oma teadmiste ja kogemuste kohta 
investeerimisvaldkonnas, mis on seotud 
pakutava või nõutava konkreetse toote või 
teenuse liigiga, et võimaldada 
investeerimisühingul hinnata, kas 
kavandatud investeerimisteenus või toode 
on kliendile sobiv.

lõikes 1 osutatud investeerimisteenuste
osutamisel paluksid investeerimisühingud 
kliendil või potentsiaalsel kliendil esitada 
andmed oma teadmiste ja kogemuste kohta 
investeerimisvaldkonnas, mis on seotud 
pakutava või nõutava konkreetse toote või 
teenuse liigiga, et võimaldada 
investeerimisühingul hinnata, kas 
kavandatud investeerimisteenus või toode 
on kliendile sobiv. Seda ei kohaldata I lisa 
A jao lõikes 9 sätestatud 
finantsinstrumentide hoidmisele ja 
haldamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 795
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA töötab hiljemalt […]* välja 
suunised kliendilt küsitava minimaalse 
teabe kohta seoses tema teadmiste ja 
kogemustega investeerimisvaldkonnas, 
mis on seotud pakutava või nõutava toote 
või teenuse liigiga, ning toote või teenuse 
asjakohasuse hindamise kohta, võttes 
arvesse kliendi teadmisi ja kogemust.
___________________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: …

Or. en

Muudatusettepanek 796
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud, mis pakuvad artikli 
24 lõike 7 kohase ristmüügitegevusega 
seotud tooteid, hindavad nii toote kui ka 
kogu paketi sobivust investorile iga toote 
puhul eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid lubavad 
investeerimisühingutel üksnes klientide 
korralduste täitmises või vastuvõtmises ja 
edastamises seisnevate 
investeerimisteenuste osutamisel koos 
kõrvalteenustega või ilma nendeta, arvates 
välja 1. lisa B jao punktis 1 täpsustatud 
kõrvalteenused, osutada kõnealuseid 
investeerimisteenuseid oma klientidele 
ilma vajaduseta hankida teavet või teha 
tuvastamist, mis on ette nähtud lõikega 2, 
kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

Liikmesriigid lubavad 
investeerimisühingutel üksnes klientide 
korralduste täitmises või vastuvõtmises ja 
edastamises seisnevate 
investeerimisteenuste osutamisel koos 
kõrvalteenustega või ilma nendeta osutada 
kõnealuseid investeerimisteenuseid oma 
klientidele ilma vajaduseta hankida teavet 
või teha tuvastamist, mis on ette nähtud 
lõikega 2, kui on täidetud kõik järgmised 
tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 798
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid lubavad 
investeerimisühingutel üksnes klientide 
korralduste täitmises või vastuvõtmises ja 
edastamises seisnevate 
investeerimisteenuste osutamisel koos 
kõrvalteenustega või ilma nendeta, arvates 
välja 1. lisa B jao punktis 1 täpsustatud 
kõrvalteenused, osutada kõnealuseid 
investeerimisteenuseid oma klientidele 
ilma vajaduseta hankida teavet või teha 
tuvastamist, mis on ette nähtud lõikega 2, 
kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

Liikmesriigid lubavad 
investeerimisühingutel üksnes klientide 
korralduste täitmises või vastuvõtmises ja 
edastamises seisnevate 
investeerimisteenuste osutamisel koos 
kõrvalteenustega või ilma nendeta osutada 
kõnealuseid investeerimisteenuseid oma 
klientidele ilma vajaduseta hankida teavet 
või teha tuvastamist, mis on ette nähtud 
lõikega 2, kui on täidetud kõik järgmised 
tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 799
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid lubavad 
investeerimisühingutel üksnes klientide 
korralduste täitmises või vastuvõtmises ja 
edastamises seisnevate 
investeerimisteenuste osutamisel koos 
kõrvalteenustega või ilma nendeta, arvates 
välja 1. lisa B jao punktis 1 täpsustatud 
kõrvalteenused, osutada kõnealuseid 
investeerimisteenuseid oma klientidele 
ilma vajaduseta hankida teavet või teha 
tuvastamist, mis on ette nähtud lõikega 2, 
kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

Liikmesriigid lubavad 
investeerimisühingutel üksnes klientide 
korralduste täitmises või vastuvõtmises ja 
edastamises seisnevate 
investeerimisteenuste osutamisel koos 
kõrvalteenustega või ilma nendeta osutada 
kõnealuseid investeerimisteenuseid oma 
klientidele ilma vajaduseta hankida teavet 
või teha tuvastamist, mis on ette nähtud 
lõikega 2, kui on täidetud kõik järgmised 
tingimused:

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada võrdsed võimalused laenude ja krediidi 
andmisel. Algse ettepaneku kohaselt oleks olnud kolmandatel osapooltel võimalus selliseid 
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laenusid anda ilma käesolevas artiklis sätestatud kohustusi kohaldamata.

Muudatusettepanek 800
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teenused, mis on seotud mis tahes 
järgmise finantsinstrumendiga:

a) teenused ei viita finantsinstrumendile, 
mis hõlmab tuletisinstrumenti või on 
sellise struktuuriga või mida peetakse 
mittelikviidseks, mis teeb kliendi jaoks 
keeruliseks kaasneva riski mõistmise;

Or. en

Muudatusettepanek 801
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) aktsiad, millega on lubatud kaubelda 
reguleeritud turul või samaväärsel 
kolmanda riigi turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, kui need on 
äriühingute aktsiad, välja arvatud aktsiad 
mitte-eurofondist 
ühisinvesteerimisettevõtjas ning aktsiad, 
mis hõlmavad tuletisinstrumenti;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 802
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) aktsiad, millega on lubatud kaubelda 
reguleeritud turul või samaväärsel 
kolmanda riigi turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, kui need on 
äriühingute aktsiad, välja arvatud aktsiad 
mitte-eurofondist 
ühisinvesteerimisettevõtjas ning aktsiad, 
mis hõlmavad tuletisinstrumenti;

1. aktsiad, millega on lubatud kaubelda 
reguleeritud turul või samaväärsel 
kolmanda riigi turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, kui need on 
äriühingute aktsiad,

Or. en

Selgitus

Kuna reguleeritavatel turgudel nimekirjas olevatele ja kaubeldavatele instrumentidele 
kohaldatakse ELi tavapäraseid teabe avaldamise, oluliste faktide avalikustamise reegleid või 
kohaldatakse neile teatud erisätteid seoses riskijuhtimise ja tagatisrahaga (eurofond ja 
alternatiivne investeerimisfond), on need tooted tavaliselt investoritele tehingute teostamiseks 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 803
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) aktsiad, millega on lubatud kaubelda 
reguleeritud turul või samaväärsel 
kolmanda riigi turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, kui need on 
äriühingute aktsiad, välja arvatud aktsiad 
mitte-eurofondist 
ühisinvesteerimisettevõtjas ning aktsiad, 
mis hõlmavad tuletisinstrumenti;

i) aktsiad, millega on lubatud kaubelda 
reguleeritud turul või samaväärsel 
kolmanda riigi turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, kui need on 
äriühingute aktsiad;

Or. en

Selgitus

Kuna reguleeritud turgude nimekirjas olevatele ja kaubeldatavatele instrumentidele 
kohalduvad juba ELi olulise teabe avalikustamise õigusaktid või kohalduvad neile 
riskihaldamise sätted. Sel põhjusel peaksid need tooted olema investoritele tehinguteks 
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kättesaadavad.

Muudatusettepanek 804
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) aktsiad, millega on lubatud kaubelda 
reguleeritud turul või samaväärsel 
kolmanda riigi turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, kui need on 
äriühingute aktsiad, välja arvatud aktsiad 
mitte-eurofondist 
ühisinvesteerimisettevõtjas ning aktsiad, 
mis hõlmavad tuletisinstrumenti;

i) aktsiad, millega on lubatud kaubelda 
reguleeritud turul või samaväärsel 
kolmanda riigi turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, kui need on 
äriühingute aktsiad, välja arvatud aktsiad, 
mis hõlmavad tuletisinstrumenti;

Or. en

Muudatusettepanek 805
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) aktsiad, millega on lubatud kaubelda 
reguleeritud turul või samaväärsel 
kolmanda riigi turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, kui need on 
äriühingute aktsiad, välja arvatud aktsiad 
mitte-eurofondist 
ühisinvesteerimisettevõtjas ning aktsiad, 
mis hõlmavad tuletisinstrumenti;

i) aktsiad, millega on lubatud kaubelda 
reguleeritud turul või samaväärsel 
kolmanda riigi turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, kui need on 
äriühingute aktsiad, välja arvatud aktsiad 
mitte-eurofondist 
ühisinvesteerimisettevõtjas ning aktsiad, 
mis hõlmavad tuletisinstrumenti, välja 
arvatud juhul, kui tuletisinstrument ei 
suurenda investori jaoks riski;

Or. en
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada, et tuletisinstrument ei suurenda riski 
lõppinvestori jaoks.

Muudatusettepanek 806
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) võlakirjad või muud liiki 
võlainstrumendid, millega on lubatud 
kaubelda reguleeritud turul või 
samaväärsel kolmanda riigi turul või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis, välja 
arvatud sellised, mis hõlmavad 
tuletisinstrumenti või on sellise 
struktuuriga, mis teeb kliendi jaoks 
keeruliseks kaasneva riski mõistmise;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 807
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) võlakirjad või muud liiki 
võlainstrumendid, millega on lubatud 
kaubelda reguleeritud turul või 
samaväärsel kolmanda riigi turul või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis, välja 
arvatud sellised, mis hõlmavad 
tuletisinstrumenti või on sellise 
struktuuriga, mis teeb kliendi jaoks 
keeruliseks kaasneva riski mõistmise;

i) võlakirjad, või muud liiki 
võlainstrumendid, millega on lubatud 
kaubelda reguleeritud turul või 
samaväärsel kolmanda riigi turul või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis;

Or. en
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Selgitus

Reguleeritud turgude nimekirjas olevatele ja kaubeldavatele instrumentidele kohalduvad juba 
ELi olulise teabe avalikustamise õigusaktid või kohalduvad neile riskihaldamise sätted. Sel 
põhjusel peaksid need tooted olema investoritele tehinguteks kättesaadavad.

Muudatusettepanek 808
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) võlakirjad või muud liiki 
võlainstrumendid, millega on lubatud 
kaubelda reguleeritud turul või 
samaväärsel kolmanda riigi turul või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis, välja 
arvatud sellised, mis hõlmavad 
tuletisinstrumenti või on sellise 
struktuuriga, mis teeb kliendi jaoks 
keeruliseks kaasneva riski mõistmise;

2. võlakirjad või muud liiki 
võlainstrumendid, millega on lubatud 
kaubelda reguleeritud turul või 
samaväärsel kolmanda riigi turul või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis, mille 
kohta on avaldatud prospekt;

Or. en

Selgitus

Kuna reguleeritavatel turgudel nimekirjas olevatele ja kaubeldavatele instrumentidele 
kohaldatakse ELi tavapäraseid teabe avaldamise, oluliste faktide avalikustamise reegleid või 
kohaldatakse neile teatud erisätteid seoses riskijuhtimise ja tagatisrahaga (eurofond ja 
alternatiivne investeerimisfond), on need tooted tavaliselt investoritele tehingute teostamiseks 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 809
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) võlakirjad või muud liiki 
võlainstrumendid, millega on lubatud 

ii) võlakirjad või muud liiki 
võlainstrumendid, millega on lubatud 
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kaubelda reguleeritud turul või 
samaväärsel kolmanda riigi turul või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis, välja 
arvatud sellised, mis hõlmavad 
tuletisinstrumenti või on sellise 
struktuuriga, mis teeb kliendi jaoks 
keeruliseks kaasneva riski mõistmise;

kaubelda reguleeritud turul või 
samaväärsel kolmanda riigi turul või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis, välja 
arvatud sellised, mis hõlmavad 
tuletisinstrumenti või on sellise 
struktuuriga, mis teeks kliendi jaoks 
keeruliseks kaasneva riski mõistmise või 
tuletisinstrument ei suurenda investori 
jaoks riski;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada, et tuletisinstrument ei suurenda riski 
lõppinvestori jaoks.

Muudatusettepanek 810
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) rahaturuinstrumendid, välja arvatud 
need, mis hõlmavad tuletisinstrumenti või 
on sellise struktuuriga, mis teeb kliendi 
jaoks keeruliseks kaasneva riski 
mõistmise;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 811
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) rahaturuinstrumendid, välja arvatud 
need, mis hõlmavad tuletisinstrumenti või 
on sellise struktuuriga, mis teeb kliendi 

3. rahaturuinstrumendid;
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jaoks keeruliseks kaasneva riski 
mõistmise;

Or. en

Selgitus

Kuna reguleeritavatel turgudel nimekirjas olevatele ja kaubeldavatele instrumentidele 
kohaldatakse ELi tavapäraseid teabe avaldamise, oluliste faktide avalikustamise reegleid või 
kohaldatakse neile teatud erisätteid seoses riskijuhtimise ja tagatisrahaga (eurofond ja 
alternatiivne investeerimisfond), on need tooted tavaliselt investoritele tehingute teostamiseks 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 812
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) rahaturuinstrumendid, välja arvatud 
need, mis hõlmavad tuletisinstrumenti või 
on sellise struktuuriga, mis teeb kliendi 
jaoks keeruliseks kaasneva riski 
mõistmise;

iii) rahaturuinstrumendid;

Or. en

Selgitus

Reguleeritud turgude nimekirjas olevatele ja kaubeldavatele instrumentidele kohalduvad juba 
ELi olulise teabe avalikustamise õigusaktid või kohalduvad neile riskihaldamise sätted. Sel 
põhjusel peaksid need tooted olema investoritele tehinguteks kättesaadavad.

Muudatusettepanek 813
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) rahaturuinstrumendid, välja arvatud iii) rahaturuinstrumendid, välja arvatud 
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need, mis hõlmavad tuletisinstrumenti või 
on sellise struktuuriga, mis teeb kliendi 
jaoks keeruliseks kaasneva riski mõistmise;

need, mis hõlmavad tuletisinstrumenti või 
on sellise struktuuriga, mis teeks kliendi 
jaoks keeruliseks kaasneva riski mõistmise 
või tuletisinstrument ei suurenda investori 
jaoks riski;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada, et tuletisinstrument ei suurenda riski 
lõppinvestori jaoks.

Muudatusettepanek 814
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) eurofondi aktsiad või osakud, välja 
arvatud struktureeritud eurofondid, nagu 
osutatud komisjoni määruse 583/2010 
artikli 36 lõike 1 teises lõigus;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna puudub õiguslik otsus teatud eurofondi toodete jaeklientidele sobivuse kohta, tuleks 
sobivuse hindamise testi vabastus viia artikli 25 lõike 3 punkti v alla. Meie ülesandeks on 
leida eurofondi direktiivi läbivaatamisel mõiste eurofondi jaoks, mis tagab jaeinvestorite 
jaoks kõikide eurofondide sobivuse.

Muudatusettepanek 815
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iv
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) eurofondi aktsiad või osakud, välja 
arvatud struktureeritud eurofondid, nagu 
osutatud komisjoni määruse 583/2010 
artikli 36 lõike 1 teises lõigus;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komplekssete/lihtinstrumentide mõiste ei ole kooskõlas eurofondi tegelikkusega.

Muudatusettepanek 816
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) eurofondi aktsiad või osakud, välja 
arvatud struktureeritud eurofondid, nagu 
osutatud komisjoni määruse 583/2010 
artikli 36 lõike 1 teises lõigus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 817
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) eurofondi aktsiad või osakud, välja 
arvatud struktureeritud eurofondid, nagu 
osutatud komisjoni määruse 583/2010 
artikli 36 lõike 1 teises lõigus;

iv) eurofondi aktsiad või osakud;

Or. en
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Muudatusettepanek 818
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) eurofondi aktsiad või osakud, välja 
arvatud struktureeritud eurofondid, nagu 
osutatud komisjoni määruse 583/2010 
artikli 36 lõike 1 teises lõigus;

iv) eurofondi aktsiad või osakud;

Or. en

Selgitus

Väga edukas eurofondi kaubamärk võib saada ELi-väliste reguleerivate asutuste ja 
investorite silmis kahjustada, kui mõningaid eurofonde ei loeta enam automaatselt 
lihtinstrumentideks, kuna need võivad näida jaeinvestoritele sobimatuna. Samuti võib see 
mõjutada Euroopa investorite usaldust eurofondide vastu. Komplekssus ei võrdu riskiga. 
Vastupidi, mitmed eurofondi omadused vähendavad nende investorite riske, kellel on palju 
lihtsaid „plain vanilla” finantsinstrumente, nagu aktsiad ja võlakirjad.

Muudatusettepanek 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) eurofondi aktsiad või osakud, välja 
arvatud struktureeritud eurofondid, nagu 
osutatud komisjoni määruse 583/2010 
artikli 36 lõike 1 teises lõigus;

iv) eurofondi aktsiad või osakud;

Or. en

Muudatusettepanek 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) eurofondi aktsiad või osakud, välja 
arvatud struktureeritud eurofondid, nagu 
osutatud komisjoni määruse 583/2010 
artikli 36 lõike 1 teises lõigus;

iv) eurofondi aktsiad või osakud;

Or. en

Selgitus

Eurofondi liigitamine võib kahtluse alla seada eurofondi raamistiku usaldusväärsuse. 
Komplekssus, mis tuleneb varahalduse uuendustest, ei tähenda investeeringu tasuvuse 
vaatenurgast ilmtingimata suuremat riski. Seetõttu ei peaks tähelepanu koonduma mitte 
komplekssusele kui sellisele, vaid pigem raskusele, mis klientidel tekib kaasnevate riskide 
mõistmisel. Seda peaks pigem käsitlema kehtivas eurofondi raamistikus, mitte MiFIDis.

Muudatusettepanek 821
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) eurofondi aktsiad või osakud, välja 
arvatud struktureeritud eurofondid, nagu 
osutatud komisjoni määruse 583/2010 
artikli 36 lõike 1 teises lõigus;

iv) eurofondi aktsiad või osakud;

Or. en

Selgitus

Reguleeritud turgude nimekirjas olevatele ja kaubeldavatele instrumentidele kohalduvad juba 
ELi olulise teabe avalikustamise õigusaktid või kohalduvad neile riskihaldamise sätted. Sel 
põhjusel peaksid need tooted olema investoritele tehinguteks kättesaadavad.

Muudatusettepanek 822
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) eurofondi aktsiad või osakud, välja 
arvatud struktureeritud eurofondid, nagu 
osutatud komisjoni määruse 583/2010 
artikli 36 lõike 1 teises lõigus;

iv) eurofondi aktsiad või osakud;

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 823
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) eurofondi aktsiad või osakud, välja 
arvatud struktureeritud eurofondid, nagu 
osutatud komisjoni määruse 583/2010 
artikli 36 lõike 1 teises lõigus;

4. eurofondi või alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiad või osakud, 
nagu osutatud direktiivis 2011/61/EL, kui 
neid pakutakse jaeinvestoritele;

Or. en

Selgitus

Kuna reguleeritavatel turgudel nimekirjas olevatele ja kaubeldavatele instrumentidele 
kohaldatakse ELi tavapäraseid teabe avaldamise, oluliste faktide avalikustamise reegleid või 
kohaldatakse neile teatud erisätteid seoses riskijuhtimise ja tagatisrahaga (eurofond ja 
alternatiivne investeerimisfond), on need tooted tavaliselt investoritele tehingute teostamiseks 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 824
Diogo Feio
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) eurofondi aktsiad või osakud, välja 
arvatud struktureeritud eurofondid, nagu 
osutatud komisjoni määruse 583/2010 
artikli 36 lõike 1 teises lõigus;

iv) eurofondi aktsiad või osakud, välja 
arvatud struktureeritud eurofondid, nagu 
osutatud komisjoni määruse 583/2010 
artikli 36 lõike 1 teises lõigus, ning teised 
eurofondid, mille aluseks on komplekssed 
portfellivalitsemise tehnikad;

Or. en

Selgitus

Komplekssete finantsinstrumentidena peaks arvestama mitte ainult struktureeritud eurofonde, 
vaid ka eurofonde, mille aluseks on kompleksne portfellivalitsemise tehnika, kuna eurofondi 
kord võimaldab neil, nagu teistel struktureeritud instrumentidel, olla materiaalselt 
kompleksne.

Muudatusettepanek 825
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) eurofondi aktsiad või osakud, välja 
arvatud struktureeritud eurofondid, nagu 
osutatud komisjoni määruse 583/2010 
artikli 36 lõike 1 teises lõigus;

iv) eurofondi aktsiad või osakud, välja 
arvatud struktureeritud eurofondid, nagu 
osutatud komisjoni määruse (EL) nr
583/2010 artikli 36 lõike 1 teises lõigus, 
mis ei vasta komisjoni direktiivis 
2006/73/EÜ artiklis 38 sätestatud 
nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 826
Alfredo Pallone
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) muud lihtfinantsinstrumendid 
käesoleva lõike kohaldamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 827
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) muud lihtfinantsinstrumendid
käesoleva lõike kohaldamiseks.

5. muud sarnased finantsinstrumendid, 
mis on nimekirjas ning millega 
kaubeldakse reguleeritud turul või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis, mille 
kohta on välja antud prospekt, käesoleva 
lõike kohaldamiseks.

Or. en

Selgitus

Kuna reguleeritavatel turgudel nimekirjas olevatele ja kaubeldavatele instrumentidele 
kohaldatakse ELi tavapäraseid teabe avaldamise, oluliste faktide avalikustamise reegleid või 
kohaldatakse neile teatud erisätteid seoses riskijuhtimise ja tagatisrahaga (eurofond ja 
alternatiivne investeerimisfond), on need tooted tavaliselt investoritele tehingute teostamiseks 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 828
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) muud lihtfinantsinstrumendid v) muud finantsinstrumendid, sealhulgas 
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käesoleva lõike kohaldamiseks. struktureeritud eurofondid ning mitte-
eurofondide aktsiad, mida 
investeerimisühing käsitleb 
lihtfinantsinstrumentidena.

Or. en

Selgitus

Oleks asjakohane, kui finantsinstrumendi komplekssust hinnataks iga üksikjuhtumi puhul, 
selle asemel et neid kõiki kompleksseteks liigitada.

Muudatusettepanek 829
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Investeerimisühing seab sisse andmiku, 
mis sisaldab ühingu ja kliendi vahel 
sõlmitud dokumenti või dokumente, mis 
sätestavad poolte õigused ja kohustused, 
ning muid tingimusi, mille alusel
investeerimisühing kliendile teenuseid 
osutab. Lepingu osaliste õigused ja
kohustused võib lisada viidetena teistele 
dokumentidele või õigusaktidele.

4. Kui investeerimisteenus on seotud lõike 
3 punktis a osutatud kliendi tellitud 
investeerimisnõustamisega kompleksse 
toote osas, pakub investeerimisühing
kliendile pidevalt perioodilisi hinnanguid 
sellise finantsinstrumendi kohasuse ja
sobivuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 830
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Klient peab saama investeerimisühingult 
piisavad aruanded klientidele osutatud 
teenuste kohta. Need aruanded sisaldavad 

5. Klient peab saama investeerimisühingult 
piisavad aruanded klientidele osutatud 
teenuste kohta. Portfellihalduse korral või 
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perioodilisi teateid klientidele, võttes 
arvesse hõlmatud finantsinstrumentide 
liiki ja keerukust ning kliendile osutatud 
teenuse laadi ning sisaldavad vajaduse 
korral kliendi nimel tehtud tehingute ja 
osutatud teenustega seotud kulusid. 
Investeerimisnõustamise pakkumise korral 
täpsustab investeerimisühing, kuidas 
nõustamine vastab kliendi personaalsetele 
tunnustele.

tingimusel, et investeerimisühing pakub 
lepingut ja sõlmib sellise teenuse osas 
kliendiga lepingu, sisaldavad need 
aruanded perioodilisi teateid klientidele 
asjaomase finantsinstrumendi 
tulemuslikkuse kohta ning perioodilist 
hinnangut soovitatud finantsinstrumendi 
sobivuse kohta. Need aruanded sisaldavad 
vajaduse korral kliendi nimel tehtud 
tehingute ja osutatud teenustega seotud 
kulusid. Artikli 24 lõike 3 kohase 
investeerimisnõustamise pakkumise korral 
täpsustab investeerimisühing, kuidas 
nõustamine vastab kliendi eelistustele,
vajadustele ja teistele personaalsetele 
tunnustele.

Or. en

Selgitus

Käesolev tekst selgitab, et seda teenust peab osutama portfellivalitsemise või 
investeerimisnõustamise korral, kui investeerimisühing pakub seda klientidele ja on selles 
nendega selgesõnaliselt kokku leppinud. Toetab seda, et investeerimisnõustamise pakkumise 
korral täpsustab investeerimisühing, kuidas nõustamine vastab kliendi personaalsetele 
tunnustele. Tuleks selgitada, et lisada ka kliendi eelistused ja vajadused.

Muudatusettepanek 831
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Klient peab saama investeerimisühingult 
piisavad aruanded klientidele osutatud 
teenuste kohta. Need aruanded sisaldavad 
perioodilisi teateid klientidele, võttes 
arvesse hõlmatud finantsinstrumentide 
liiki ja keerukust ning kliendile osutatud 
teenuse laadi ning sisaldavad vajaduse 
korral kliendi nimel tehtud tehingute ja 
osutatud teenustega seotud kulusid. 
Investeerimisnõustamise pakkumise korral 
täpsustab investeerimisühing, kuidas 

5. Klient peab saama investeerimisühingult 
piisavad aruanded klientidele osutatud 
teenuste kohta. Kui nõustamisteenuseid 
pakutakse perioodiliselt, teavitab ühing 
kliente teatiste sagedusest. Need aruanded 
sisaldavad vajaduse korral kliendi nimel 
tehtud tehingute ja osutatud teenustega 
seotud kulusid. Artikli 24 lõike 3 kohase 
investeerimisnõustamise pakkumise korral 
täpsustab investeerimisühing, kuidas 
nõustamine vastab kliendi personaalsetele 
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nõustamine vastab kliendi personaalsetele 
tunnustele. 

tunnustele.

Or. en

Muudatusettepanek 832
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Klient peab saama investeerimisühingult 
piisavad aruanded klientidele osutatud 
teenuste kohta. Need aruanded sisaldavad 
perioodilisi teateid klientidele, võttes 
arvesse hõlmatud finantsinstrumentide liiki 
ja keerukust ning kliendile osutatud 
teenuse laadi ning sisaldavad vajaduse 
korral kliendi nimel tehtud tehingute ja 
osutatud teenustega seotud kulusid. 
Investeerimisnõustamise pakkumise korral 
täpsustab investeerimisühing, kuidas 
nõustamine vastab kliendi personaalsetele 
tunnustele. 

5. Klient peab saama investeerimisühingult 
piisavad aruanded kas kirjalikult või 
püsival andmekandjal klientidele osutatud 
teenuste kohta. Need aruanded sisaldavad 
perioodilisi teateid klientidele, võttes 
arvesse hõlmatud finantsinstrumentide liiki 
ja keerukust ning kliendile osutatud 
teenuse laadi ning sisaldavad vajaduse 
korral kliendi nimel tehtud tehingute ja 
osutatud teenustega seotud kulusid. Kui 
teenused hõlmasid müügi kokkuvõtet, 
märgitakse aruandes ära, kas müük oli 
kooskõlas investeerimisühingu siseste 
müügieesmärkidega.
Investeerimisnõustamise pakkumise korral 
täpsustab investeerimisühing, kuidas 
nõustamine vastab kliendi personaalsetele 
tunnustele.

ESMA töötab hiljemalt [kuupäev]* välja 
suunised klientidele edastatavate piisavate 
aruannete sisu ja küljenduse kohta.
_________________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: …

Or. en

Muudatusettepanek 833
Gay Mitchell
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Klient peab saama investeerimisühingult 
piisavad aruanded klientidele osutatud 
teenuste kohta. Need aruanded sisaldavad 
perioodilisi teateid klientidele, võttes 
arvesse hõlmatud finantsinstrumentide liiki 
ja keerukust ning kliendile osutatud 
teenuse laadi ning sisaldavad vajaduse 
korral kliendi nimel tehtud tehingute ja 
osutatud teenustega seotud kulusid.
Investeerimisnõustamise pakkumise korral 
täpsustab investeerimisühing, kuidas 
nõustamine vastab kliendi personaalsetele 
tunnustele. 

5. Klient peab saama investeerimisühingult 
piisavad kirjalikud aruanded klientidele 
osutatud teenuste kohta. Need aruanded
sisaldavad perioodilisi teateid klientidele, 
võttes arvesse hõlmatud 
finantsinstrumentide liiki ja keerukust ning 
kliendile osutatud teenuse laadi ning 
sisaldavad vajaduse korral kliendi nimel 
tehtud tehingute ja osutatud teenustega 
seotud kulusid. Investeerimisnõustamise 
pakkumise korral täpsustab 
investeerimisühing, kuidas nõustamine 
vastab kliendi personaalsetele tunnustele.

Or. en

Muudatusettepanek 834
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Võttes arvesse hõlmatud 
finantsinstrumentide laadi ja 
komplekssust ning osutatud teenuste 
laadi, lubavad liikmesriigid 
investeerimisühingutel esitada iga-
aastaseid teatisi klientidele 
standardiseeritud vormis.

Or. en

Muudatusettepanek 835
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt delegeeritud 
õigusaktidena vastu meetmed, millega 
tagatakse, et investeerimisühingud järgivad 
oma klientidele investeerimis- või 
kõrvalteenuste osutamisel nendes 
sätestatud põhimõtteid.

6. ESMA töötab välja regulatiivsed 
tehnilised standardid, et täpsustada 
meetmeid, millega tagatakse, et 
investeerimisühingud täidavad klientidele 
investeerimis- või kõrvalteenuste 
osutamisel nendes sätestatud põhimõtteid.

ESMA esitab selle regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 
[…]*.
Komisjonile delegeeritakse õigus võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitele 10–14.
___________________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: …

Or. en

Selgitus

See on tehniline küsimus ning seega peaks sellega tegelema ESMA.

Muudatusettepanek 836
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui kliendile osutatakse 
investeerimisnõustamist ning selle 
nõustamisega seoses antakse nõustajale 
mis tahes liiki hüve, siis nõustaja teavitab 
klienti regulaarselt, aga vähemalt kord 
aastas, investeerimisnõustamise eest 
saadud hüve laadi ja mahu kohta ja 
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asjaomase kliendiga seotud vastavate 
korralduste osas.

Or. en

Muudatusettepanek 837
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ESMA töötab hiljemalt [ ] välja 
suunised nende finantsinstrumentide 
hindamiseks, mille struktuur muudab 
kliendi jaoks keeruliseks kaasneva riski 
mõistmise, ja ajakohastab neid 
korrapäraselt vastavalt lõike 3 punktile a.

7. ESMA töötab hiljemalt [18 kuu] pärast 
välja tehnilised standardid lõikes 3 
osutatud finantsinstrumentide, milles on 
varjatud tuletisinstrumendid või mille 
struktuur muudab jaekliendi jaoks selle 
mõistmise väga keeruliseks, hindamiseks, 
et määratleda, millised neist kuuluvad 
käesolevas lõikes osutatud korra 
reguleerimisala alla, välja arvatud 
eurofondid, ja ajakohastab neid 
korrapäraselt. Oma hinnangus võtab 
ESMA arvesse, kas iga selle toote 
komplekssus vähendab investorite jaoks 
riski, võrreldes lõikes 3 osutatud 
toodetega.

Or. en

Selgitus

ESMA-l on võimalik asjakohastel alustel ajakohastada artikli 25 lõikes 3 osutatud toodete 
nimekirja, võttes arvesse riskikriteeriumi. Eelpool nimetatud toodetele kohaldatakse teatud 
ELi õigusakte. Eurofondi määruse muudatused nende erikorra kohta võetakse kasutusele 
varsti pärast läbivaatamist. Lisaks ei suurenda komplekssus alati riski.

Muudatusettepanek 838
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ESMA töötab hiljemalt [kuupäev] välja 
suunised nende finantsinstrumentide 
hindamiseks, mille struktuur muudab 
kliendi jaoks keeruliseks kaasneva riski
mõistmise, ja ajakohastab neid 
korrapäraselt vastavalt lõike 3 punktile a.

7. ESMA töötab hiljemalt [kuupäev] välja 
tehnilised standardid nende varjatud 
tuletisinstrumentidega 
finantsinstrumentide hindamiseks, millel 
on selline struktuur või mis on 
mittelikviidne, selleks et määratleda, 
millised nendest toodetest kuuluvad lõike 
3 reguleerimisala alla. Oma hinnangus 
võtab ESMA arvesse, kas iga selle toote 
komplekssus ja/või mittelikviidsus muudab 
kliendi jaoks keeruliseks kaasnevate 
riskide mõistmise, ja ajakohastab neid 
korrapäraselt vastavalt lõike 3 punktile a.

Or. en

Muudatusettepanek 839
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ESMA töötab hiljemalt [kuupäev] välja 
suunised nende finantsinstrumentide 
hindamiseks, mille struktuur muudab 
kliendi jaoks keeruliseks kaasneva riski 
mõistmise, ja ajakohastab neid 
korrapäraselt vastavalt lõike 3 punktile a.

7. ESMA töötab hiljemalt [kuupäev] välja 
suunised komplekssetele 
portfellivalitsemise tehnikatele tuginevate 
eurofondide ja nende finantsinstrumentide 
hindamiseks, mille struktuur muudab 
kliendi jaoks keeruliseks kaasneva riski 
mõistmise, ja ajakohastab neid 
korrapäraselt vastavalt lõike 3 punktile a.

Or. en

Muudatusettepanek 840
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Investeerimisühingud täidavad 
määruse sätteid, milles käsitletakse 
jaekliendile suunatud kombineeritud 
investeerimistooteid.

Or. fr

Muudatusettepanek 841
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 a
Eesliini töötajate värbamispoliitika ja 

töötingimused
Selleks et tagada vastavus käesoleva 
direktiivi artiklites 24 ja 25 määratletud 
investorikaitse sätetele, nõuavad
liikmesriigid, et investeerimisühingud 
säilitaksid nende töötajate kohased 
värbamispoliitika ning töötingimused, kes 
nõustavad kliente, osutavad neile 
teenuseid ning müüvad finantstooteid. 
Need töötajad:
a) omavad pakutavaid teenuseid ja tooteid 
silmas pidades piisavalt kõrget 
kvalifikatsiooni ja teadmiste taset;
b) saavad pidevalt piisavat koolitust ning 
ajakohastatud teavet uute teenuste ja 
toodete kohta;
c) saavad piisavalt aega ja vahendeid, et 
neil oleks võimalik osutada 
tasakaalustatud ja laiaulatuslikku 
nõustamist ning pakkuda kliendile kogu 
asjakohast teavet;
d) ei ole seotud kallutatud 
müügistrateegiatega, mis põhinevad 
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näiteks ülisuurtel müügieesmärkidel või 
müügijuhenditel, mis osutavad teatud 
teenusele või tootele, mis on stiimuliks 
kliendi parimate huvidega kooskõlas 
oleva õiglase ja ausa soovituse andmisest 
kõrvale kaldumiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 842
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimisühingud täidavad määruse 
(EL) nr .../... sätteid, milles käsitletakse 
jaekliendile suunatud kombineeritud 
investeerimistooteid.

Or. fr

Muudatusettepanek 843
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a
Minimaalsed pädevusnõuded
1. Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingu töötajatel on 
investeerimisteenuste või vajaduse korral 
kõrvalteenuste osutamiseks, kooskõlas 
käesoleva direktiivi artiklis 24 sätestatud 
nõuetega, asjakohane teadmiste ja 
pädevuse tase.
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2. Liikmesriigid tagavad, et teadmiste ja 
pädevuse asjakohane tase määratakse 
kindlaks tunnustatud kvalifikatsiooni või 
kogemuste alusel.
3. Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud pakuvad oma 
töötajatele piisavat ning asjakohast 
koolitust, et tagada vastavus nendele 
sätetele.
4. Liikmesriigid avalikustavad 
kriteeriumid, mille nad on kehtestanud 
investeerimisühingu töötajate pädevuse 
määramiseks. Sellised kriteeriumid 
hõlmavad kõigi tunnustatud 
kvalifikatsioonide loetelu.
5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt delegeeritud 
õigusaktidena vastu meetmed, millega 
täpsustatakse lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
nõudeid, eelkõige asjakohaste teadmiste ja 
pädevusega seotud vajalikke nõudeid.

Or. en

Selgitus

Investeerimisnõustamist osutavatele töötajatele peab olema tagatud piisav kvalifikatsioon. 
Pidev koolitus ning pädevuse arendamine peab olema ettevõtte kohustus. Komisjoni 
ettepanekus võtta vastu direktiiv elamukinnisvaraga seotud krediidilepingute kohta 2011/0062 
(COD), soovitatakse sarnast sõnastust. Võttes arvesse investeerimistoodete komplekssust, on 
kvalifikatsiooninõuete sisseviimine MiFIDi direktiivi isegi veel olulisem.

Muudatusettepanek 844
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad korralduste 
täitmisel kõik mõistlikud meetmed 
klientide jaoks parima võimaliku tulemuse 

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud hangivad korralduste 
täitmisel parima võimaliku hinna. Kui 
klient on andnud konkreetse juhise, 
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saamiseks, võttes arvesse hinda, kulusid, 
kiirust, täitmise ja arveldamise tõenäosust, 
mahtu, laadi või muid korralduse 
täitmisega seotud kaalutlusi. Kui klient on 
andnud konkreetse juhise, järgib 
investeerimisühing korralduse täitmisel
seda juhist.

võtavad investeerimisühingud kõik 
vajalikud meetmed parima võimaliku 
tulemuse saamiseks, võttes arvesse hinda, 
kulusid, kiirust, täitmise ja arveldamise 
tõenäosust, mahtu, laadi või muid 
korralduse täitmisega seotud kaalutlusi, 
võttes arvesse seda juhist.

Or. en

Selgitus

Parimal viisil täitmise põhimõte on siiani olnud äärmiselt ebaefektiivne.

Muudatusettepanek 845
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad korralduste 
täitmisel kõik mõistlikud meetmed 
klientide jaoks parima võimaliku tulemuse 
saamiseks, võttes arvesse hinda, kulusid, 
kiirust, täitmise ja arveldamise tõenäosust, 
mahtu, laadi või muid korralduse 
täitmisega seotud kaalutlusi. Kui klient on 
andnud konkreetse juhise, järgib 
investeerimisühing korralduse täitmisel 
seda juhist.

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud võtavad korralduste 
täitmisel kõik mõistlikud meetmed 
klientide jaoks parima võimaliku tulemuse 
saamiseks, võttes arvesse hinda, kulusid, 
kiirust, täitmise ja arveldamise tõenäosust, 
mahtu, laadi või muid korralduse 
täitmisega seotud kaalutlusi. Kui klient on 
andnud konkreetse juhise, järgib 
investeerimisühing korralduse täitmisel 
seda juhist. Pärast kliendi nimel tehingu 
tegemist peab investeerimisühing taotluse 
korral kättesaadavaks tegema teabe selle 
kohta, kuidas ning millises täitmiskohas 
korraldus täideti.

Or. en

Selgitus

Selleks et muuta parimal viisil täitmise nõuded investorite jaoks sisukamaks, on oluline, et kui 
nad paluvad teavet, siis neid teavitatakse sellest, kuidas ja kus nende tehingud tehti.
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Muudatusettepanek 846
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et iga 
täitmiskoht avalikustab vähemalt igal 
aastal ilma mis tahes tasuta andmed 
tehingute täitmise kvaliteedi kohta 
asjaomases täitmiskohas. Perioodilised 
aruanded hõlmavad andmeid hinna, samuti 
üksikute finantsinstrumentide korralduste 
täitmise kiiruse ja tõenäosuse kohta.

2. Liikmesriigid nõuavad, et iga 
täitmiskoht avalikustab nõudmisel 
vähemalt igal aastal andmed tehingute 
täitmise kvaliteedi kohta asjaomases 
täitmiskohas. Perioodilised aruanded 
hõlmavad andmeid hinna, samuti üksikute 
finantsinstrumentide korralduste täitmise 
kiiruse ja tõenäosuse kohta.

Or. en

Selgitus

Andmete avalikustamisel on vaja hoolikalt võrrelda kulusid kliendi saadava kasuga. 
Täitmiskohal peab olema võimalik andmete soovijatelt tasu saada.

Muudatusettepanek 847
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Investeerimisühing ei saa mis tahes 
hüvesid ega eeliseid korralduste 
suunamiseks teatud täitmiskohta ega tee 
mis tahes kauplemiskokkuleppeid ega 
selliseid korraldusi, mille tulemusel 
suunatakse käive süstemaatiliselt 
mõningatesse täitmiskohtadesse, ega mis 
tahes kauplemiskokkuleppeid.

Or. en
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Selgitus

Korralduste käibe eest hüvitise saamine on täielikus vastuolus parimal viisil täitmise 
nõudega.

Muudatusettepanek 848
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et kui korralduste 
täitmise poliitika näeb ette võimaluse 
klientide korralduste täitmiseks väljaspool 
reguleeritud turgu, mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi, teatab 
investeerimisühing sellest võimalusest 
eelkõige oma klientidele. Liikmesriigid 
nõuavad, et investeerimisühingud hangivad 
oma klientide eelneva otsese nõusoleku 
enne korralduste täitmisele asumist 
väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. 
Investeerimisühingud võivad saada selle 
nõusoleku üldise kokkuleppe kujul või
üksiktehingute kohta.

Liikmesriigid nõuavad, et kui korralduste 
täitmise poliitika näeb ette võimaluse 
klientide korralduste täitmiseks väljaspool 
reguleeritud turgu, mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi, teatab 
investeerimisühing sellest võimalusest 
eelkõige oma klientidele. Liikmesriigid 
nõuavad, et investeerimisühingud hangivad 
oma klientide eelneva otsese nõusoleku 
enne korralduste täitmisele asumist 
väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. 
Investeerimisühingud saavad selle 
nõusoleku üksiktehingute kohta.
Korralduste täitmisel väljaspool 
reguleeritud turgu või mitmepoolset 
kauplemissüsteemi hangib 
investeerimisühing kliendi jaoks parima 
võimaliku hinna.

Or. en

Muudatusettepanek 849
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 4 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et kui korralduste 
täitmise poliitika näeb ette võimaluse 
klientide korralduste täitmiseks väljaspool 
reguleeritud turgu, mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi, teatab 
investeerimisühing sellest võimalusest 
eelkõige oma klientidele. Liikmesriigid 
nõuavad, et investeerimisühingud hangivad 
oma klientide eelneva otsese nõusoleku 
enne korralduste täitmisele asumist 
väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. 
Investeerimisühingud võivad saada selle 
nõusoleku üldise kokkuleppe kujul või 
üksiktehingute kohta.

Liikmesriigid nõuavad, et kui korralduste 
täitmise poliitika näeb ette võimaluse 
klientide korralduste täitmiseks väljaspool 
reguleeritud turgu või mitmepoolset 
kauplemissüsteemi, teatab 
investeerimisühing sellest võimalusest 
eelkõige oma klientidele. Liikmesriigid 
nõuavad, et investeerimisühingud hangivad 
oma klientide eelneva otsese nõusoleku 
enne korralduste täitmisele asumist 
väljaspool reguleeritud turgu või
mitmepoolset kauplemissüsteemi. 
Investeerimisühingud võivad saada selle 
nõusoleku üldise kokkuleppe kujul või 
üksiktehingute kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 850
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud kontrollivad oma 
korralduste täitmise korra ja 
täitmispoliitika tõhusust, et avastada ja 
vajaduse korral kõrvaldada puudujäägid. 
Eelkõige hindavad nad korrapäraselt, kas 
täitmispoliitikasse kaasatud täitmiskohad 
näevad ette kliendi jaoks parima võimaliku 
tulemuse või kas neil on vaja oma 
täitmiskorras muudatusi teha. 
Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud teatavad klientidele 
olulistest muutustest oma korralduste 
täitmise korras või täitmispoliitikas.

Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud kontrollivad oma 
korralduste täitmise korra ja 
täitmispoliitika tõhusust, et avastada ja 
vajaduse korral kõrvaldada puudujäägid 
ning edastavad selle kontrolli tulemused 
pädevatele asutustele vähemalt iga kolme 
kuu tagant. Eelkõige hindavad nad 
korrapäraselt, kas täitmispoliitikasse 
kaasatud täitmiskohad näevad ette kliendi 
jaoks parima võimaliku tulemuse või kas 
neil on vaja oma täitmiskorras muudatusi 
teha. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud teatavad klientidele 
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olulistest muutustest oma korralduste 
täitmise korras või täitmispoliitikas.
Liikmesriigid tühistavad selliste 
investeerimisühingute tegevusload, mille 
korralduste täitmise poliitika ei taga 
korralduste täitmisel väljaspool 
reguleeritud turgu või mitmepoolset 
kauplemissüsteemi nende klientidele 
regulaarselt ja väga märkimisväärselt 
parimat võimalikku tulemust.

Or. en

Muudatusettepanek 851
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud summeerivad ja
avalikustavad igal aastal iga 
finantsinstrumendi klassi kohta viis 
peamist täitmiskohta, kus nad eelneval 
aastal täitsid kliendi korraldusi.

Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud avalikustavad iga 
kuu iga finantsinstrumendi klassi kohta 
viis peamist täitmiskohta, võttes arvesse 
kauplemismahtu, kus nad eelnevatel 
kuudel täitsid kliendi korraldusi, esitades 
andmeid täitmise kvaliteedi ja võimalike 
hinnaparanduste kohta, mida saadi nende 
klientide korralduste täitmise eest nendest 
täitmiskohtades. Kõnealuseid andmeid 
arvutavad sõltumatud kolmandad 
osapooled.

Or. en

Selgitus

On oluline, et investeerimisühingutele kehtib selline avalikustamise kord, et nad peavad 
avaldama iga finantsinstrumendi klassi kohta viis peamist täitmiskohta, kus nad täidavad 
kliendi korraldusi, sellist korda peab tugevdama, suurendades avalikustamise sagedust ning 
lisades andmeid täitmise kvaliteedi kohta.
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Muudatusettepanek 852
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud summeerivad ja 
avalikustavad igal aastal iga 
finantsinstrumendi klassi kohta viis 
peamist täitmiskohta, kus nad eelneval 
aastal täitsid kliendi korraldusi.

Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud summeerivad ja 
avalikustavad iga kuu iga 
finantsinstrumendi klassi kohta viis 
peamist täitmiskohta, kus nad eelneval 
aastal täitsid kliendi korraldusi. Need 
kokkuvõtted sisaldavad täitmiskohtade 
valikukriteeriume ja näitavad 
üksikasjalikult nende korralduste täitmise 
korra ning täitmispoliitika tõhusust, et 
tagada nende klientide jaoks parim 
täitmine.

Or. en

Selgitus

Investorite jaoks ei ole igal aastal avaldatav kokkuvõte asjakohane. Detailne teave on 
kättesaadaval, et võimaldada investoritel võrrelda erinevate investeerimisühingute pakutavat 
täitmise kvaliteeti.

Muudatusettepanek 853
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud summeerivad ja 
avalikustavad igal aastal iga 
finantsinstrumendi klassi kohta viis 
peamist täitmiskohta, kus nad eelneval 
aastal täitsid kliendi korraldusi. 

Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud summeerivad ja 
avalikustavad igal aastal iga 
finantsinstrumendi klassi kohta viis 
peamist täitmiskohta, kus nad eelneval 
aastal täitsid kliendi korraldusi, välja 
arvatud juhul, kui nad oma parimas 
täitmise poliitikas täidavad kliendi 
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korraldusi ainult esmasel turul.

Or. en

Selgitus

Peab selgitama, et on siiski veel võimalik täita korraldusi esmasel turul, selleks et vältida 
väiksemate maaklerite täiendavat koormamist.

Muudatusettepanek 854
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud summeerivad ja 
avalikustavad igal aastal iga 
finantsinstrumendi klassi kohta viis 
peamist täitmiskohta, kus nad eelneval 
aastal täitsid kliendi korraldusi.

Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud summeerivad ja 
avalikustavad nõudmisel iga 
finantsinstrumendi klassi kohta viis 
peamist täitmiskohta, kus nad eelneval 
aastal täitsid kliendi korraldusi.

Or. en

Selgitus

Andmete avalikustamisel on vaja hoolikalt hinnata kulusid võrreldes kliendi saadava kasuga. 
Investeerimisühingul peab olema võimalik andmete soovijatelt tasu saada.

Muudatusettepanek 855
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud suudavad oma 
klientidele nende taotluse korral näidata, et 
nad on täitnud klientide korraldused 

6. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud suudavad oma 
klientidele nende taotluse korral näidata, et 
nad on täitnud klientide korraldused 
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kooskõlas ühingu täitmispoliitikaga. kooskõlas ühingu täitmispoliitikaga ning 
käesoleva direktiiviga.
Investeerimisühingud avaldavad kliendi 
nõudmisel selle täitmiskoha, kuhu suunati 
täitmiseks selle kliendi korraldus kuue 
kuu jooksul enne taotluse esitamist, ja 
tehingute ajad, kui neid on, mis tulenesid 
sellistest korraldustest, ning samal 
perioodil tehtud tehingute hinna ning 
suuruse.

Or. en

Selgitus

Klientidel peaks olema tegelik võimalus kontrollida investeerimisühingu tellimuste täitmise 
kvaliteeti.

Muudatusettepanek 856
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse artikli 94 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses järgmisega:

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

Or. en

Selgitus

Ei tundu otstarbekas, et nii ESMA kui ka komisjon tegelevad sarnaste küsimustega. Kuna see 
küsimus on rohkem tehniline kui poliitiline, peaks ESMA selle töö enda peale võtma.

Muudatusettepanek 857
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 a
Liikmesriigid tagavad, et riiklikud 
pädevad asutused teevad järelevalvet 
investeerimisühingute vastavuse üle 
käesolevas direktiivis sätestatud parima 
täitmise sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 858
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte seoses meetmetega, millega 
määratletakse järgmine:

3. Tagamaks, et investorite kaitse 
meetmed ning turgude õiglane ja 
korrektne toimimine võtavad arvesse 
tehnilisi arenguid finantsturgudel, ning 
tagamaks lõigete 1 ja 2 ühtne 
kohaldamine, antakse komisjonile 
volitused võtta artikli 94 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte seoses meetmetega, 
millega määratletakse järgmine:

Or. en

Selgitus

Komisjoni MiFIDi originaalsõnastus taastatakse, kuna see jääb direktiivi võtmeelemendiks.

Muudatusettepanek 859
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte seoses meetmetega, millega 
määratletakse järgmine:

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

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise küsimusega, seega on ESMA-l parim positsioon selle teema kohta 
ettepanekute esitamiseks.

Muudatusettepanek 860
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 – esimene a lõik ja esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab selle regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 
[…]*.
Komisjonile delegeeritakse õigus võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitele 10–14.
________________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: …

Or. en

Muudatusettepanek 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei luba nende territooriumil 
registreeritud seotud vahendajatel käidelda 
klientide raha ja/või finantsinstrumente.

Liikmesriigid võivad lubada kooskõlas 
artikli 16 lõigetega 6, 8 ja 9 nende 
territooriumil registreeritud seotud 
vahendajatel käidelda klientide raha ja/või 
finantsinstrumente sellise 
investeerimisühingu nimel ja täielikul 
vastutusel, mille heaks nad antud 
territooriumil tegutsevad, või piiriülese 
tegevuse korral sellise liikmesriigi 
territooriumil, mis lubab seotud 
vahendajal käidelda klientide raha, 
eeldusel et investeerimisühingul, mille 
nimel seotud vahendaja tegutseb, on õigus 
klientide raha käidelda.

Or. en

Selgitus

MiFID 1 andis liikmesriikidele võimaluse lubada seotud vahendajatel nende territooriumil 
klientide raha ja/või finantsinstrumente käidelda, kui nad tegutsevad selle 
investeerimisühingu nimel ja vastutusel, mille heaks nad antud territooriumil tegutsevad. 
Praeguses ettepanekus on komisjon teinud ettepaneku selle võimaluse väljajätmiseks. Mitmed 
liikmesriigid on kasutanud seda tegevusvabadust ka klientide raha käidelnud 
investeerimisühingute puhul ning neil ei olnud mingisuguseid negatiivseid kogemusi või 
kaebusi.

Muudatusettepanek 862
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1 Seotud vahendajad kantakse riiklikku 
registrisse selles liikmesriigis, kus nad on 
asutatud. ESMA avaldab oma veebisaidil 
viited või hüperlingid käesoleva artikli 
kohaselt loodud riiklikele registritele 
liikmesriikides, kes otsustavad lubada 
investeerimisühingutel määrata seotud 

3. Seotud vahendajad kantakse liikmesriigi 
riiklikku registrisse. ESMA avaldab oma 
veebisaidil viited või hüperlingid käesoleva 
artikli kohaselt loodud riiklikele registritele 
liikmesriikides, kes otsustavad lubada 
investeerimisühingutel määrata seotud 
vahendajaid.
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vahendajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 863
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et seotud 
vahendajad kantakse riiklikku registrisse 
üksnes juhul, kui on kindlaks tehtud, et neil 
on piisavalt hea maine ja asjakohased 
üldised, ärialased ja erialased teadmised, 
mis võimaldavad neil edastada kliendile 
või potentsiaalsele kliendile adekvaatselt 
kogu pakutud teenusega seotud asjakohast 
teavet.

Liikmesriigid tagavad, et seotud 
vahendajad kantakse riiklikku registrisse 
üksnes juhul, kui on kindlaks tehtud, et neil 
on asjakohane tunnustatud 
kvalifikatsioonidel põhinev teadmiste ja 
pädevuse tase, mis võimaldavad neil 
edastada kliendile või potentsiaalsele 
kliendile adekvaatselt kogu pakutud 
teenusega seotud asjakohast teavet.

Or. en

Selgitus

Investeerimisnõustamisel on kodanike elule ülisuur mõju. Sellistel seotud agentidel peab 
olema asjakohane kvalifikatsiooni tase, et nõustada kliente nende raha paigutamise asjus.

Muudatusettepanek 864
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et seotud 
vahendajad kantakse riiklikku registrisse 
üksnes juhul, kui on kindlaks tehtud, et neil 
on piisavalt hea maine ja asjakohased 
üldised, ärialased ja erialased teadmised, 
mis võimaldavad neil edastada kliendile 
või potentsiaalsele kliendile adekvaatselt 

Liikmesriigid tagavad, et seotud 
vahendajad kantakse riiklikku registrisse 
üksnes juhul, kui on kindlaks tehtud, et neil 
on piisavalt hea maine ja asjakohane 
tunnustatud kvalifikatsioonidel põhinev 
teadmiste ja pädevuse tase, mis 
võimaldavad neil edastada kliendile või 
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kogu pakutud teenusega seotud asjakohast 
teavet.

potentsiaalsele kliendile adekvaatselt kogu 
pakutud teenusega seotud asjakohast 
teavet.

Or. en

Selgitus

Igal liikmesriigil peaks olema kehtestatud kvalifikatsiooni miinimumtase neile, kes müüvad 
jaeklientidele finantstooteid, siiski peaksid need olema liikmesriigipõhised, kuna 
liikmesriikide investorite teadmiste ja kogemuste vahel on suuri erinevusi.

Muudatusettepanek 865
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et seotud 
vahendajad kantakse riiklikku registrisse 
üksnes juhul, kui on kindlaks tehtud, et 
neil on piisavalt hea maine ja asjakohased 
üldised, ärialased ja erialased teadmised, 
mis võimaldavad neil edastada kliendile 
või potentsiaalsele kliendile adekvaatselt 
kogu pakutud teenusega seotud asjakohast 
teavet.

Liikmesriigid tagavad, et seotud 
vahendajad kantakse riiklikku registrisse 
üksnes niipea, kui on kindlaks tehtud, et 
neil on piisavalt hea maine ja asjakohane 
tunnustatud kvalifikatsioonidel põhinev 
teadmiste ja pädevuse tase, mis 
võimaldavad neil edastada kliendile või 
potentsiaalsele kliendile adekvaatselt kogu 
pakutud teenusega seotud asjakohast 
teavet. Seotud agendid peavad 
regulaarselt läbima erialaseid koolitusi, et 
ajakohastada ja kinnitada oma teadmisi ja 
pädevust.

Or. en

Selgitus

Investeerimisnõustamisel on inimeste elule ülisuur mõju. Sellistel seotud agentidel peab 
olema asjakohane kvalifikatsiooni tase, et nõustada kliente nende raha paigutamise asjus.

Muudatusettepanek 866
Antolín Sánchez Presedo
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et seotud 
vahendajad kantakse riiklikku registrisse 
üksnes juhul, kui on kindlaks tehtud, et neil 
on piisavalt hea maine ja asjakohased 
üldised, ärialased ja erialased teadmised, 
mis võimaldavad neil edastada kliendile 
või potentsiaalsele kliendile adekvaatselt 
kogu pakutud teenusega seotud asjakohast 
teavet.

Liikmesriigid tagavad, et seotud 
vahendajad kantakse riiklikku registrisse 
üksnes juhul, kui on kindlaks tehtud, et neil 
on piisavalt hea maine ja asjakohane 
tunnustatud kvalifikatsioonidel põhinev 
teadmiste ja pädevuse tase, mis 
võimaldavad neil edastada kliendile või 
potentsiaalsele kliendile adekvaatselt kogu 
pakutud teenusega seotud asjakohast 
teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 867
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et seotud 
vahendajad kantakse riiklikku registrisse 
üksnes juhul, kui on kindlaks tehtud, et 
neil on piisavalt hea maine ja asjakohased 
üldised, ärialased ja erialased teadmised, 
mis võimaldavad neil edastada kliendile 
või potentsiaalsele kliendile adekvaatselt 
kogu pakutud teenusega seotud asjakohast 
teavet.

Liikmesriigid tagavad, et seotud 
vahendajatel on piisavalt hea maine ja 
asjakohased üldised, äri- ja kutsealased 
teadmised, mis võimaldavad neil edastada 
kliendile või potentsiaalsele kliendile 
adekvaatselt kogu pakutud teenusega 
seotud asjakohast teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 868
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada, et 
investeerimisühingud saavad kontrollida, 
kas nende poolt määratud seotud 
vahendajatel on piisavalt hea maine ja 
kogemused, nagu on osutatud kolmandas 
lõigus.

Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud kontrollivad, kas 
nende poolt määratud seotud vahendajatel 
on piisavalt hea maine ja kogemused, nagu 
on osutatud kolmandas lõigus.

Or. en

Muudatusettepanek 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 5 – esimene a lõik ja esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeerimisühingud edastavad seotud 
agentidele täieliku ja täpse teabe oma 
investeerimisteenuste ja 
finantsinstrumentide kohta, seda
ajakohastatakse vähemalt kvartaalselt 
maksimaalse 60-päevase aruandluse 
hilinemisega.
Seotud agentidelt nõutakse selle teabe 
edastamist kliendile või potentsiaalsele 
kliendile enne korralduste saamist või 
finantsinstrumentide paigutust.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et investorid on täielikult informeeritud võimalikest huvide konfliktidest, on 
oluline, et investeerimisühingud ja seotud agendid on seoses teenuse osutajate ja agentide 
vaheliste suhetega täiesti läbipaistvad.

Muudatusettepanek 870
Olle Schmidt
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fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud, kellel on luba 
klientide nimel korraldusi täita ja/või teha 
oma arvel tehinguid ja/või võtta vastu ja 
edastada korraldusi, võivad algatada või 
sõlmida tehinguid võrdsete vastaspooltega, 
ilma et nad oleksid kohustatud täitma 
artiklitest 24, (välja arvatud lõige 3), 25 
(välja arvatud lõige 5) 27 ja artikli 28 
lõikest 1 tulenevaid kohustusi seoses 
kõnealuste tehingutega või seoses mis 
tahes kõrvalteenusega, mis on otseselt 
seotud kõnealuste tehingutega.

Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud, kellel on luba 
klientide nimel korraldusi täita ja/või teha 
oma arvel tehinguid ja/või võtta vastu ja 
edastada korraldusi, võivad algatada või 
sõlmida tehinguid võrdsete vastaspooltega, 
ilma et nad oleksid kohustatud täitma 
artiklitest 24, 25, 27 ja artikli 28 lõikest 1 
tulenevaid kohustusi seoses kõnealuste 
tehingutega või seoses mis tahes 
kõrvalteenusega, mis on otseselt seotud 
kõnealuste tehingutega.

Or. en

Selgitus

Ettepanek laiendab võrdsele vastaspoolele edastatava kohustusliku teabe ulatust (artikli 24 
lõige 3 ja artikli 25 lõige 5). Jaeklientidel peaks olema kõrgeim kaitse tase, samal ajal kui 
võrdne vastaspool on võimeline oma huvide eest seisma, näiteks on võimeline otsustama, 
millist teavet jne soovitakse, seetõttu peaks välja jätma viitamise artiklitele 24 ja 25 (mis 
tähendab, et väljajätmised on ka artikli 25 lõike 6 punktis c).

Muudatusettepanek 871
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud, kellel on luba 
klientide nimel korraldusi täita ja/või teha 
oma arvel tehinguid ja/või võtta vastu ja 
edastada korraldusi, võivad algatada või 
sõlmida tehinguid võrdsete vastaspooltega, 
ilma et nad oleksid kohustatud täitma 

Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud, kellel on luba 
klientide nimel korraldusi täita ja/või teha 
oma arvel tehinguid ja/või võtta vastu ja 
edastada korraldusi, võivad algatada või 
sõlmida tehinguid võrdsete vastaspooltega, 
ilma et nad oleksid kohustatud täitma 
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artiklitest 24, (välja arvatud lõige 3), 25 
(välja arvatud lõige 5) 27 ja artikli 28 
lõikest 1 tulenevaid kohustusi seoses 
kõnealuste tehingutega või seoses mis 
tahes kõrvalteenusega, mis on otseselt 
seotud kõnealuste tehingutega.

artiklitest 24, 25, 27 ja artikli 28 lõikest 1 
tulenevaid kohustusi seoses kõnealuste 
tehingutega või seoses mis tahes 
kõrvalteenusega, mis on otseselt seotud 
kõnealuste tehingutega.

Or. en

Selgitus

Eligible counterparties are authorised to sell (or invest on behalf of third parties) and give 
financial advice by virtue of their knowledge, experience and skills, which have been 
previously assessed by their supervisors in order to give such authorisation. Therefore, it is 
completely unreasonable to require the provision of the information under Articles 24.3 and 
30 when ECPs are dealing with other ECPs. Moreover, if ECPs consider that they need such 
information to “understand the nature and risks of the investment service and of the specific 
type of financial instrument that is being offered”, they are perfectly aware of their right to 
request to be treated as retail investors.

Muudatusettepanek 872
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud, kellel on luba 
klientide nimel korraldusi täita ja/või teha 
oma arvel tehinguid ja/või võtta vastu ja 
edastada korraldusi, võivad algatada või 
sõlmida tehinguid võrdsete vastaspooltega, 
ilma et nad oleksid kohustatud täitma 
artiklitest 24, (välja arvatud lõige 3), 25
(välja arvatud lõige 5) 27 ja artikli 28 
lõikest 1 tulenevaid kohustusi seoses 
kõnealuste tehingutega või seoses mis 
tahes kõrvalteenusega, mis on otseselt 
seotud kõnealuste tehingutega.

Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud, kellel on luba 
klientide nimel korraldusi täita ja/või teha 
oma arvel tehinguid ja/või võtta vastu ja 
edastada korraldusi, võivad algatada või 
sõlmida tehinguid võrdsete vastaspooltega, 
ilma et nad oleksid kohustatud täitma 
artiklitest 24, (välja arvatud lõiked 3, 5, 6, 
7), 25, (välja arvatud lõige 5) 27 ja artikli 
28 lõikest 1 tulenevaid kohustusi seoses 
kõnealuste tehingutega või seoses mis 
tahes kõrvalteenusega, mis on otseselt 
seotud kõnealuste tehingutega.

Or. en
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Muudatusettepanek 873
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud, kellel on luba 
klientide nimel korraldusi täita ja/või teha 
oma arvel tehinguid ja/või võtta vastu ja 
edastada korraldusi, võivad algatada või 
sõlmida tehinguid võrdsete vastaspooltega, 
ilma et nad oleksid kohustatud täitma 
artiklitest 24, (välja arvatud lõige 3), 25 
(välja arvatud lõige 5) 27 ja artikli 28 
lõikest 1 tulenevaid kohustusi seoses 
kõnealuste tehingutega või seoses mis 
tahes kõrvalteenusega, mis on otseselt 
seotud kõnealuste tehingutega.

Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud, kellel on luba 
klientide nimel korraldusi täita ja/või teha 
oma arvel tehinguid ja/või võtta vastu ja 
edastada korraldusi ja/või osutada 
portfellivalitsemist, võivad algatada või 
sõlmida tehinguid võrdsete vastaspooltega, 
ilma et nad oleksid kohustatud täitma 
artiklitest 24, (välja arvatud lõige 3), 25 
(välja arvatud lõige 5) 27 ja artikli 28 
lõikest 1 tulenevaid kohustusi seoses 
kõnealuste tehingutega või seoses mis 
tahes kõrvalteenusega, mis on otseselt 
seotud kõnealuste tehingutega.

Or. en

Selgitus

Investeerimisühingutel, mis osutavad portfellivalitsemise teenuseid, on keelatud vastu võtta 
mis tahes kolmandate osapoolte makstud rahalisi hüvesid selliste teenuste eest (välja arvatud 
juhul, kui see tuleb otse investoritelt). Viidatud kohustus ei võta arvesse, et jae- ja kutselised 
kliendid vajavad võrreldes võrdsete vastaspooltega tavaliselt rohkem kaitset. Seda tausta 
arvestades peaks käesoleva määruse reguleerimisala olema piiritletud olukordadega, kus 
finantsportfelli haldamise teenuseid osutatakse jaeklientidele ja kutselistele klientidele.

Muudatusettepanek 874
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad võrdsete 
vastaspooltena käesoleva artikli tähenduses 
investeerimisühinguid, krediidiasutusi, 
kindlustusandjaid, eurofonde ja nende 

Liikmesriigid tunnustavad võrdsete 
vastaspooltena käesoleva artikli tähenduses 
investeerimisühinguid, krediidiasutusi, 
kindlustusandjaid, eurofonde ja nende 



AM\901765ET.doc 135/177 PE489.465v01-00

ET

fondivalitsejaid, pensionifonde ja nende 
fondivalitsejaid, muid liidu õigusaktide või 
liikmesriigi siseriikliku õiguse alusel 
lubatud või reguleeritud 
finantseerimisasutusi, artikli 2 lõike 1 
punkti k alusel käesoleva direktiivi 
kohaldamisest vabastatud ettevõtjaid, 
riikide valitsusi ja neile vastavaid 
ametkondi, sealhulgas riigivõlaga riiklikul 
tasandil tegelevaid ametiasutusi, 
keskpankasid ja rahvusüleseid 
organisatsioone.

fondivalitsejaid, pensionifonde ja nende 
fondivalitsejaid, muid liidu õigusaktide või 
liikmesriigi siseriikliku õiguse alusel 
lubatud või reguleeritud 
finantseerimisasutusi, artikli 2 lõike 1 
punkti k alusel käesoleva direktiivi 
kohaldamisest vabastatud ettevõtjaid, 
riikide valitsusi ja neile vastavaid 
ametkondi, sealhulgas riigivõlaga riiklikul 
tasandil tegelevaid ametiasutusi, 
keskpankasid ja rahvusüleseid 
organisatsioone. Kuid omavalitsused ja 
piirkondlikud haldusasutused on 
vabastatud.

Or. en

Muudatusettepanek 875
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liigitamine võrdseks vastaspooleks 
esimese lõigu alusel ei piira selliste üksuste 
õigust taotleda üldises vormis või 
tehingupõhiselt kohtlemist klientidena, 
kelle ärisidemed investeerimisühinguga on 
reguleeritud artiklitega 24, 25, 27 a28.

Liigitamine võrdseks vastaspooleks 
esimese lõigu alusel ei piira selliste üksuste 
õigust teavitada oma maaklerit üldises 
vormis või tehingupõhiselt oma õigusest 
olla koheldud klientidena, kelle ärisidemed 
investeerimisühinguga on reguleeritud 
artiklitega 24, 25, 27 ja 28.

Or. en

Selgitus

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.
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Muudatusettepanek 876
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte seoses meetmetega, millega 
määratletakse järgmine:

välja jäetud

a) klientidena kohtlemise taotlemise kord 
vastavalt lõikele 2;
b) võimalikelt vastaspooltelt otsese 
kinnituse saamise kord vastavalt lõikele 3;
c) varem kindlaks määratud 
proportsionaalsed nõuded, sealhulgas 
kvantitatiivsed künnised, mis 
võimaldaksid ettevõtjat pidada võrdseks 
vastaspooleks vastavalt lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Puudub vajadus täpsustada kohustuste täitmise korda, mis on sätestatud ELi õigusaktides, ja 
reguleerimisala peaks võimaldama liikmesriikidel rakendamisel riiklikku eripära arvesse 
võtta.

Muudatusettepanek 877
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) klientidena kohtlemise taotlemise kord 
vastavalt lõikele 2;

(a) kord, mille kohaselt teavitatakse
maaklerit tema õigusest olla koheldud
kliendina vastavalt lõikele 2;

Or. en
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Selgitus

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Muudatusettepanek 878
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmepoolse kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi
eeskirjade ja muude juriidiliste kohustuste 
täitmise järelevalve

Mitmepoolse kauplemissüsteemi eeskirjade 
ja muude juriidiliste kohustuste täitmise 
järelevalve

Or. en

Muudatusettepanek 879
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestavad ja säilitavad tõhusa korra ja 
menetlused kontrollimaks korrapäraselt 
mitmepoolse kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
eeskirjade täitmist selle kasutajate või 
klientide poolt. Mitmepoolset või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 

1. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud või turu korraldajad 
kehtestavad ja säilitavad korra ja 
menetlused, kontrollimaks korrapäraselt 
mitmepoolse kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
eeskirjade täitmist selle kasutajate või 
klientide poolt. Mitmepoolset või
organiseeritud kauplemissüsteemi 
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rakendavad investeerimisühingud ja turu 
korraldajad teostavad järelevalvet oma 
kasutajate või klientide poolt nende 
süsteemides tehtud tehingute üle, et 
avastada nende eeskirjade rikkumisi, 
nõuetele mittevastavaid 
kauplemistingimusi või tegevust, mis võib 
viidata turu kuritarvitamisele.

rakendavad investeerimisühingud ja turu 
korraldajad teostavad järelevalvet oma 
kasutajate või klientide poolt nende 
süsteemides esitatud korralduste ja tehtud
tehingute ja tühistatud korralduste üle, et 
avastada nende eeskirjade rikkumisi, 
nõuetele mittevastavaid 
kauplemistingimusi või tegevust, mis võib 
viidata turu kuritarvitamisele.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek aitab tagada, et lisaks reguleeritud turgudele (artikli 53 lõige 3) 
teevad ka mitmepoolse kauplemissüsteemi ja organiseeritud kauplemissüsteemi rakendajad 
järelevalvet esitatud ning tühistatud korralduste suhtarvu üle. Kõige sobivam koht selle 
suhtarvu paigutamiseks on turu kuritarvitamist käsitleva direktiivi artikli 8 lõige 3 punkti c 
uue taandena „korralduste tühistamine suurema kui 30%-lise esitatud ja tühistatud 
korralduste suhtarvuga, välja arvatud juhul, kui on esitatud kirjalik selgitus asutusele”.

Muudatusettepanek 880
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestavad ja säilitavad tõhusa korra ja 
menetlused kontrollimaks korrapäraselt 
mitmepoolse kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
eeskirjade täitmist selle kasutajate või 
klientide poolt. Mitmepoolset või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud ja turu 
korraldajad teostavad järelevalvet oma 
kasutajate või klientide poolt nende 
süsteemides tehtud tehingute üle, et 
avastada nende eeskirjade rikkumisi, 

1. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestavad ja säilitavad tõhusa korra ja 
menetlused kontrollimaks korrapäraselt 
mitmepoolse kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
eeskirjade täitmist selle kasutajate või 
klientide poolt. Mitmepoolset või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud ja turu 
korraldajad teostavad järelevalvet oma 
kasutajate või klientide poolt nende 
süsteemides tehtud tehingute üle, et 
avastada nende eeskirjade rikkumisi, 
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nõuetele mittevastavaid 
kauplemistingimusi või tegevust, mis võib 
viidata turu kuritarvitamisele.

nõuetele mittevastavaid 
kauplemistingimusi või tegevust, mis võib 
viidata turu kuritarvitamisele.
Liikmesriigid tagavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavatel turu 
korraldajatel on piisavalt vahendeid 
tõhusa järelevalve tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 881
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestavad ja säilitavad tõhusa korra ja 
menetlused kontrollimaks korrapäraselt 
mitmepoolse kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
eeskirjade täitmist selle kasutajate või 
klientide poolt. Mitmepoolset või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud ja turu 
korraldajad teostavad järelevalvet oma 
kasutajate või klientide poolt nende 
süsteemides tehtud tehingute üle, et 
avastada nende eeskirjade rikkumisi, 
nõuetele mittevastavaid 
kauplemistingimusi või tegevust, mis võib 
viidata turu kuritarvitamisele.

1. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
kehtestavad ja säilitavad tõhusa korra ja 
menetlused kontrollimaks mitmepoolse 
kauplemissüsteemi eeskirjade täitmist selle 
kasutajate või klientide poolt. 
Mitmepoolset kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud ja turu 
korraldajad teostavad järelevalvet oma 
kasutajate või klientide poolt nende 
süsteemis tehtud tehingute üle, et avastada 
nende eeskirjade rikkumisi, ebakorrektseid 
kauplemistingimusi või tegevust, mis võib 
viidata turu kuritarvitamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 882
Jürgen Klute
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
kauplemiskohta käitavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
salvestavad oma tehingud, et tagada 
kliendi tuvastamine („kauplemise 
märgistamine”).

Or. en

Muudatusettepanek 883
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
või organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud ja turu 
korraldajad teatavad pädevale asutusele 
oma eeskirjade olulistest rikkumistest või 
nõuetele mittevastavatest 
kauplemistingimustest või tegevusest, mis 
võib viidata turu kuritarvitamisele. 
Liikmesriigid nõuavad ka seda, et 
mitmepoolset või organiseeritud
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
esitavad viivitamata asjakohase teabe turu 
kuritarvitamise uurimise ja 
vastutuselevõtmise kohta pädevale 
asutusele ning osutavad viimasele 
igakülgset abi nende süsteemides või nende 
süsteemide kaudu toimunud turu 
kuritarvitamise uurimisel ja 
vastutuselevõtmisel.

2. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavad 
investeerimisühingud ja turu korraldajad 
teatavad pädevale asutusele oma eeskirjade 
olulistest rikkumistest või ebakorrektsetest 
kauplemistingimustest või tegevusest, mis 
võib viidata turu kuritarvitamisele. 
Liikmesriigid nõuavad ka seda, et 
mitmepoolset kauplemissüsteemi 
rakendavad investeerimisühingud ja turu 
korraldajad esitavad viivitamata asjakohase 
teabe turu kuritarvitamise uurimise ja 
vastutuselevõtmise kohta pädevale 
asutusele ning osutaksid viimasele 
igakülgset abi nende süsteemides või nende 
süsteemide kaudu toimunud turu 
kuritarvitamise uurimisel ja 
vastutuselevõtmisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 884
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et määrata 
kindlaks vahendid, mis peavad olema 
olemas, et tagada tõhus järelevalve 
mitmepoolse või organiseeritud 
kauplemissüsteemi üle.
ESMA esitab selle regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 
[…]*.
Komisjonile antakse delegeeritud 
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

Tõhus järelevalve tagab, et selles osas turul konkurentsi ei ole.

Muudatusettepanek 885
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmepoolses kauplemissüsteemis 
finantsinstrumentidega kauplemise 

Mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis
finantsinstrumentidega kauplemise 
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peatamine ja lõpetamine peatamine ja lõpetamine

Or. en

Muudatusettepanek 886
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühing või turu korraldaja, kes 
rakendab mitmepoolset kauplemissüsteemi, 
peatab finantsinstrumendiga kauplemise 
või kõrvaldab selle kauplemiselt, avaldab 
sellekohase otsuse, edastab selle 
reguleeritud turgudele, teistele 
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja 
organiseeritud kauplemissüsteemidele, mis 
kauplevad sama finantsinstrumendiga, ning 
edastab asjaomase teabe pädevale 
asutusele. Pädev asutus teavitab teiste 
liikmesriikide pädevaid asutusi. 
Liikmesriigid nõuavad, et sama 
finantsinstrumendiga kauplevad teised 
reguleeritud turud, mitmepoolsed ja 
organiseeritud kauplemissüsteemid 
peataksid või lõpetaksid samuti kõnealuse 
finantsinstrumendiga kauplemise, kui 
peatamise või lõpetamise põhjuseks on 
emitendi või finantsinstrumendiga seotud 
teabe varjamine, välja arvatud juhul, kui 
see võiks põhjustada märkimisväärset 
kahju investorite huvidele või turu 
nõuetekohasele toimimisele. Liikmesriigid 
nõuavad, et teised reguleeritud turud, 
mitmepoolsed ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid teatavad oma otsusest 
oma pädevale asutusele ning kõigile sama 
finantsinstrumendiga kauplevatele 
reguleeritud turgudele, mitmepoolsetele ja 
organiseeritud kauplemissüsteemidele, 
lisades selgituse juhul, kui otsustati 

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühing või turu korraldaja, kes 
rakendab mitmepoolset kauplemissüsteemi, 
peatab finantsinstrumendiga kauplemise 
või kõrvaldab selle kauplemiselt pärast 
sellise reguleeritud turu otsust, kus 
instrumendiga esmaselt lubati kaubelda, 
ja kui peatamise põhjus on ülemaailmse 
iseloomuga, avaldab sellekohase otsuse, 
edastab selle reguleeritud turgudele, 
teistele mitmepoolsetele 
kauplemissüsteemidele ja organiseeritud 
kauplemissüsteemidele, mis kauplevad 
sama finantsinstrumendiga, ning edastab 
asjaomase teabe pädevale asutusele. Pädev 
asutus teavitab teiste liikmesriikide 
pädevaid asutusi. Liikmesriigid nõuavad, et 
teised reguleeritud turud, mitmepoolsed ja 
organiseeritud kauplemissüsteemid 
teatavad oma otsusest mitte peatada või 
lõpetada kõnealuse finantsinstrumendiga 
kauplemist oma pädevale asutusele ning 
kõigile sama finantsinstrumendiga 
kauplevatele reguleeritud turgudele, 
mitmepoolsetele ja organiseeritud 
kauplemissüsteemidele, lisades selgituse, 
miks otsustati kauplemist mitte peatada või 
lõpetada.
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kauplemist mitte peatada või lõpetada.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse „läbipaistvuse direktiivi” tasakaalustatud sätteid, ei tohiks MiFID II 
kehtestada samuti mitmepoolses või organiseeritud kauplemissüsteemis kaubeldava emitendi 
kulul varjatud laiendatud aruandekohustusi. Võttes arvesse „läbipaistvuse direktiivi” sätteid, 
ei saa mitmepoolsed või organiseeritud kauplemissüsteemid hinnata „emitenti puudutava 
teabe avalikustamata jätmist”, kuna need ei ole ette nähtud olema ettevõtte avalikustamise 
teabe saajad.

Muudatusettepanek 887
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühing või turu korraldaja, kes 
rakendab mitmepoolset kauplemissüsteemi, 
peatab finantsinstrumendiga kauplemise 
või kõrvaldab selle kauplemiselt, avaldab 
sellekohase otsuse, edastab selle 
reguleeritud turgudele, teistele 
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja 
organiseeritud kauplemissüsteemidele, mis 
kauplevad sama finantsinstrumendiga, ning 
edastab asjaomase teabe pädevale 
asutusele. Pädev asutus teavitab teiste 
liikmesriikide pädevaid asutusi. 
Liikmesriigid nõuavad, et sama 
finantsinstrumendiga kauplevad teised 
reguleeritud turud, mitmepoolsed ja 
organiseeritud kauplemissüsteemid 
peataksid või lõpetaksid samuti kõnealuse 
finantsinstrumendiga kauplemise, kui 
peatamise või lõpetamise põhjuseks on 
emitendi või finantsinstrumendiga seotud 
teabe varjamine, välja arvatud juhul, kui 
see võiks põhjustada märkimisväärset 
kahju investorite huvidele või turu 

1. Ilma et see piiraks pädeva asutuse 
õigust artikli 72 lõike 1 punktide d ja e 
alusel nõuda finantsinstrumendiga 
kauplemise peatamist või selle lõpetamist, 
võib reguleeritud turu, mitmepoolse või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldaja peatada või lõpetada 
kauplemise finantsinstrumendiga, mis ei 
vasta enam reguleeritud turu, 
mitmepoolse või organiseeritud 
kauplemissüsteemi eeskirjadele, välja 
arvatud siis, kui kõnealune samm 
kahjustaks tõenäoliselt olulisel määral 
investorite huve või turu nõuetekohast 
toimimist.
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nõuetekohasele toimimisele. Liikmesriigid 
nõuavad, et teised reguleeritud turud, 
mitmepoolsed ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid teatavad oma otsusest 
oma pädevale asutusele ning kõigile sama 
finantsinstrumendiga kauplevatele 
reguleeritud turgudele, mitmepoolsetele ja 
organiseeritud kauplemissüsteemidele, 
lisades selgituse juhul, kui otsustati 
kauplemist mitte peatada või lõpetada.

Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühing või turu korraldaja, kes 
rakendab reguleeritud turgu, mitmepoolset 
või organiseeritud kauplemissüsteemi, 
peatab finantsinstrumendiga kauplemise 
või kõrvaldab selle kauplemiselt, avaldab 
sellekohase otsuse, edastab selle 
reguleeritud turgudele, teistele 
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja 
organiseeritud kauplemissüsteemidele, mis 
kauplevad sama finantsinstrumendiga, ning 
edastab asjaomase teabe pädevale 
asutusele. Pädev asutus teavitab teiste 
liikmesriikide pädevaid asutusi. Kui 
peatamine või lõpetamine toimub emitenti 
või finantsinstrumenti puudutava teabe 
avalikustamata jätmise tõttu, nõuab 
komisjoni määruse (EÜ) nr 1287/2006 
artikli 2 punktis 7 määratletud 
asjakohane pädev asutus, et teised 
reguleeritud turud, mitmepoolsed ja 
organiseeritud kauplemissüsteemid või 
mis tahes kauplemissüsteem peataksid või 
lõpetaksid samuti koheselt kõnealuse 
finantsinstrumendiga kauplemise.. 
Liikmesriigid nõuavad, et teised 
reguleeritud turud, mitmepoolsed ja 
organiseeritud kauplemissüsteemid 
teatavad oma otsusest oma pädevale 
asutusele ning kõigile sama 
finantsinstrumendiga kauplevatele 
reguleeritud turgudele, mitmepoolsetele ja 
organiseeritud kauplemissüsteemidele, 
lisades selgituse juhul, kui otsustati 
kauplemist mitte peatada või lõpetada.

Or. en
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Selgitus

Erinevate reeglite kehtestamine reguleeritud turule ja mitmepoolsele või organiseeritud 
kauplemissüsteemile ei ole siin õigustatud. Finantsinstrumendi asjakohastel pädevatel 
asutustel on õigus peatada või lõpetada finantsinstrumendiga kauplemine kõikides 
kauplemiskohtades.

Muudatusettepanek 888
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühing või turu korraldaja, kes 
rakendab mitmepoolset kauplemissüsteemi, 
peatab finantsinstrumendiga kauplemise 
või kõrvaldab selle kauplemiselt, avaldab 
sellekohase otsuse, edastab selle 
reguleeritud turgudele, teistele 
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja 
organiseeritud kauplemissüsteemidele, 
mis kauplevad sama finantsinstrumendiga, 
ning edastab asjaomase teabe pädevale 
asutusele. Pädev asutus teavitab teiste 
liikmesriikide pädevaid asutusi. 
Liikmesriigid nõuavad, et sama 
finantsinstrumendiga kauplevad teised 
reguleeritud turud, mitmepoolsed ja 
organiseeritud kauplemissüsteemid 
peataksid või lõpetaksid samuti kõnealuse 
finantsinstrumendiga kauplemise, kui 
peatamise või lõpetamise põhjuseks on 
emitendi või finantsinstrumendiga seotud 
teabe varjamine, välja arvatud juhul, kui 
see võiks põhjustada märkimisväärset 
kahju investorite huvidele või turu 
nõuetekohasele toimimisele. Liikmesriigid 
nõuavad, et teised reguleeritud turud, 
mitmepoolsed ja organiseeritud
kauplemissüsteemid teatavad oma otsusest 
oma pädevale asutusele ning kõigile sama 
finantsinstrumendiga kauplevatele 
reguleeritud turgudele, mitmepoolsetele ja 

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühing või turu korraldaja, kes 
rakendab mitmepoolset kauplemissüsteemi, 
peatab finantsinstrumendiga kauplemise 
või kõrvaldab selle kauplemiselt, avaldab 
sellekohase otsuse, edastab selle 
reguleeritud turgudele, teistele 
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele, 
mis kauplevad sama finantsinstrumendiga, 
ning edastab asjaomase teabe pädevale 
asutusele. Pädev asutus teavitab teiste 
liikmesriikide pädevaid asutusi. 
Liikmesriigid nõuavad, et sama 
finantsinstrumendiga kauplevad teised 
reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid peataksid või 
lõpetaksid samuti kõnealuse 
finantsinstrumendiga kauplemise, kui 
peatamise või lõpetamise põhjuseks on 
emitendi või finantsinstrumendiga seotud 
teabe varjamine, välja arvatud juhul, kui 
see võiks põhjustada märkimisväärset 
kahju investorite huvidele või turu 
nõuetekohasele toimimisele. Liikmesriigid 
nõuavad, et teised reguleeritud turud, 
mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
teatavad oma otsusest oma pädevale 
asutusele ning kõigile sama 
finantsinstrumendiga kauplevatele 
reguleeritud turgudele, mitmepoolsetele 
kauplemissüsteemidele, lisades selgituse 
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organiseeritud kauplemissüsteemidele, 
lisades selgituse juhul, kui otsustati 
kauplemist mitte peatada või lõpetada.

juhul, kui otsustati kauplemist mitte 
peatada või lõpetada.

Or. en

Muudatusettepanek 889
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ESMA töötab välja rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud, et kindlaks 
määrata lõikes 1 osutatud teadete sisu ja 
avaldamise aeg.

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Arvestades ESMA töökoormust, tuleks anda teatud prioriteedid. Teadete sisu ja ajastuse 
standardid ei näi olevat vajalikud.

Muudatusettepanek 890
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 3. ESMA töötab välja regulatiivsete 
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artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
eriolukorrad, mida loetakse investorite 
huvide ja siseturu nõuetekohase toimimise 
märkimisväärseks kahjustamiseks, millele 
osutatakse lõigetes 1 ja 2, ning täpsustada 
emitendi või finantsinstrumendiga seotud 
teabe varjamist, millele osutatakse lõikes 1.

tehniliste standardite eelnõu, et määrata 
kindlaks eriolukorrad, mida loetakse 
investorite huvide ja siseturu nõuetekohase 
toimimise märkimisväärseks 
kahjustamiseks, millele osutatakse lõigetes 
1 ja 2, ning täpsustada emitendi või 
finantsinstrumendiga seotud teabe 
varjamist, millele osutatakse lõikes 1.

ESMA esitab selle regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 
[…]*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
reguleerivad tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.
__________________

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

Or. en

Muudatusettepanek 891
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
eriolukorrad, mida loetakse investorite 
huvide ja siseturu nõuetekohase toimimise 
märkimisväärseks kahjustamiseks, millele 
osutatakse lõigetes 1 ja 2, ning täpsustada 
emitendi või finantsinstrumendiga seotud 
teabe varjamist, millele osutatakse lõikes 1.

3. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et määrata 
kindlaks eriolukorrad, mida loetakse 
investorite huvide ja siseturu nõuetekohase 
toimimise märkimisväärseks 
kahjustamiseks, millele osutatakse lõigetes 
1 ja 2, ning täpsustada emitendi või 
finantsinstrumendiga seotud teabe 
varjamist, millele osutatakse lõikes 1.

ESMA esitab selle regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 
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[…]*.
Komisjonile delegeeritakse õigus võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitele 10–14.
__________________

*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: …

Or. en

Selgitus

Investorite huve kahjustavate olukordade küsimus on suures osas tehniline, seetõttu on kõige 
parem, kui ESMA teeb selle kohta ettepanekuid.

Muudatusettepanek 892
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühe kuu jooksul pärast määruse (EL) nr 
.../... [MiFIR] artikli 32 lõikes 3 viidatud 
teate kättesaamist võib ESMA vastu võtta 
otsuseid, mis nõuavad pädevatelt 
asutustelt meetmete võtmist, et reageerida 
negatiivsetele suundumustele, mis võivad 
tõsiselt ohtu seada finantsturgude 
nõuetekohase toimimise ja terviklikkuse 
või kogu stabiilsuse või võivad tõsiselt 
ohustada investorite kaitset seoses nende 
enda pädevusega eriolukordades. Lisaks 
võib ESMA laiendada otsuste 
rakendamist teistele pädevatele asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 893
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] artikkel välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 894
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ESMA töötab välja rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud, et kindlaks 
määrata lõikes 1 osutatud teadete sisu ja 
avaldamise aeg.

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Arvestades ESMA töökoormust, tuleks anda teatud prioriteedid. Teadete sisu ja ajastuse 
standardid ei näi olevat vajalikud.

Muudatusettepanek 895
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja 
organiseeritud kauplemissüsteemide
koostöö ja teabevahetus

Mitmepoolsete kauplemissüsteemide 
koostöö ja teabevahetus

Or. en

Muudatusettepanek 896
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühing või turu korraldaja, kes 
rakendab mitmepoolset või organiseeritud
kauplemissüsteemi, teavitab koheselt 
investeerimisühinguid ja teisi 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme, 
organiseeritud kauplemissüsteeme ja 
reguleeritud turgusid kasutavaid 
investeerimisühinguid ja turu korraldajaid:

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühing või turu korraldaja, kes 
rakendab mitmepoolset kauplemissüsteemi, 
teavitab koheselt investeerimisühinguid ja 
teisi mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
reguleeritud turgusid kasutavaid 
investeerimisühinguid ja turu korraldajaid:

Or. en

Muudatusettepanek 897
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turgu, mitmepoolset või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
rakendav investeerimisühing või turu 
korraldaja teeb koostööd sellise 
reguleeritud turuga, kus on turvaline 
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kauplemine ning mis on määratud tegema 
turgudevahelist järelevalvet kooskõlas 
artikliga 11 [MAR].

Or. en

Selgitus

Kuna võimalused turgude kuritarvitamiseks ja turgudega manipuleerimiseks turgudevaheliste 
strateegiatega on seoses turgude killustatusega suurenenud, peavad nende turgude 
järelevalvefunktsioonid koostööd tegema, et tagada ka selliste turgudevaheliste strateegiate 
avastamine. Esmase emiteerimise täitmiskohal on parimad võimalused üleüldise vastutuse 
võtmiseks, kuna see asub lähemal emitendi infovoole. Teisesed turud peavad koostööd 
tegema.

Muudatusettepanek 898
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turgu või mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendav 
investeerimisühing või turu korraldaja 
teeb koostööd määratud pädeva asutusega 
või kolmanda osapoolega, millele on 
delegeeritud üldise reaalajas toimuva 
järelevalve kohustus, selleks et sellel oleks 
võimalik oma kohustusi täita kooskõlas 
[artikliga 17 a (uus) MAR].

Or. en

Selgitus

Et koos turgude killustumisega on suurenenud võimalused kuritarvitada ja manipuleerida 
turgusid kogu turgu hõlmavate strateegiate kasutamise abil, peavad pädevad asutused ja 
nende turgude järelevalvefunktsioonid tegema koostööd, et tagada, et selliseid kogu turgu 
hõlmavaid strateegiaid saab tuvastada. Järelturud peavad tegema koostööd.
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Muudatusettepanek 899
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turgu, mitmepoolset või 
organiseeritud kauplemissüsteemi, mis on 
teatud aktsia teisesed kauplemiskohad, 
rakendav investeerimisühing või turu 
korraldaja teeb koostööd selle aktsia 
esmase emiteerimise kauplemiskohaga, 
selleks et täita artiklis [artikkel 11 MAR] 
sätestatud kohustusi.

Or. en

Selgitus

Finantsinstrumentide turgu käsitleva direktiivi rakendamise tulemusena tekkinud kauplemise 
killustumisega on suurenenud turgudevahelise strateegia kasutamisel turu kuritarvitamise ja 
sellega manipuleerimise võimalused. Ei ole kehtestatud reaalajas järelevalve funktsiooni ei 
üldise kauplemise ega ka kauplemiskohtade või pädevate asutuste jälgimiseks. Kõnealune 
seaduslünk tuleb täita. Esmase noteerimiskoha järelevalvefunktsioon peaks seda ülesannet 
täitma, sest see on emitendi teabevoole kõige lähemal.

Muudatusettepanek 900
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA töötab välja regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks konkreetsed asjaolud, mille puhul 
tuleb täita lõikes 1 osutatud 
teavitamisnõuet.

ESMA töötab välja regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks konkreetsed asjaolud, mille puhul 
tuleb täita lõikes 1 osutatud 
teavitamisnõuet, ning erinõuded ja 
tingimused lõikes 1 a viidatud esmase ja 
teisese täitmiskoha koostööks.
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Or. en

Selgitus

ESMA peaks välja töötama suunised erinevate kauplemiskohtade järelevalvealase koostöö 
rakendamiseks.

Muudatusettepanek 901
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA töötab välja regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks konkreetsed asjaolud, mille puhul 
tuleb täita lõikes 1 osutatud 
teavitamisnõuet.

ESMA töötab välja regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks konkreetsed asjaolud, mille puhul 
tuleb täita lõikes 1 osutatud 
teavitamisnõuet, ning erinõuded ja 
tingimused lõikes 1 a viidatud koostööks.

Or. en

Selgitus

Et koos turgude killustumisega on suurenenud võimalused kuritarvitada ja manipuleerida 
turgusid kogu turgu hõlmavate strateegiate kasutamise abil, peavad pädevad asutused ja 
nende turgude järelevalvefunktsioonid tegema koostööd, et tagada, et selliseid kogu turgu 
hõlmavaid strateegiaid saab tuvastada. Järelturud peavad tegema koostööd. ESMA sobib 
kõige paremini neid eeskirju lähemalt täpsustama.

Muudatusettepanek 902
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) suurem osa turul kaubeldavatest 
finantstoodetest on tooted, millega otseselt 
rahastatakse väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid, välja arvatud 
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finantsasutused.

Or. en

Selgitus

Ilma finantsasutuste väljaarvamiseta VKEde turgudelt, võidakse tekitada seaduselünk, 
millega muudetakse mitmepoolse kauplemissüsteemi määrus mõttetuks.

Muudatusettepanek 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid nõuavad, et kui emitendi 
finantsinstrument lubatakse kauplemisele 
ühel VKEde kasvuturul, võib 
finantsinstrumendiga kaubelda ka teisel 
VKEde kasvuturul ilma emitendi 
nõusolekuta. Sellisel juhul ei kohaldata 
emitendi suhtes siiski mis tahes kohustust 
seoses üldjuhtimisega või esmase, jätkuva 
või ühekordse avalikustamisega seoses 
viimase VKEde turuga.

7. Liikmesriigid nõuavad, et kui emitendi 
finantsinstrument lubatakse kauplemisele 
ühel VKEde kasvuturul, võib 
finantsinstrumendiga kaubelda teisel 
VKEde kasvuturul ainult emitendi 
nõusolekul.

Or. en

Selgitus

VKE-le peab jääma ainuotsustusõigus selles üle, kus tema instrumentidega kaubeldakse.

Muudatusettepanek 904
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid nõuavad, et kui emitendi 
finantsinstrument lubatakse kauplemisele 
ühel VKEde kasvuturul, võib 

7. Liikmesriigid nõuavad, et kui emitendi 
finantsinstrument lubatakse kauplemisele 
ühel VKEde kasvuturul, võib 
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finantsinstrumendiga kaubelda ka teisel 
VKEde kasvuturul ilma emitendi 
nõusolekuta. Sellisel juhul ei kohaldata 
emitendi suhtes siiski mis tahes kohustust 
seoses üldjuhtimisega või esmase, jätkuva 
või ühekordse avalikustamisega seoses 
viimase VKEde turuga.

finantsinstrumendiga kaubelda ka teisel 
VKEde kasvuturul, aga ainult emitendi 
selgesõnalise nõusolekuga. Sellisel juhul 
ei kohaldata emitendi suhtes siiski mis 
tahes kohustust seoses üldjuhtimisega või 
esmase, jätkuva või ühekordse 
avalikustamisega seoses viimase VKEde 
turuga.

Or. en

Selgitus

On mitmeid negatiivseid ilminguid, mis võivad tuleneda loast kaubelda VKEde kasvuturu 
nimekirjas olevate aktsiatega teistel turgudel. Sealhulgas on nende aktsia likviidsuse 
killustamine, mis tekitab hindade erinevusi, VKEde raskendatud kontrolli ja nähtavust oma 
aktsia omandiõiguse üle ning võimalikku vähenenud investorite usaldust. Seetõttu on olulise 
tähtsusega, et VKEdel säilib võimalus otsustada, kas nad soovivad või ei soovi oma aktsiaga 
kaubelda teistel VKEde kasvuturgudel.

Muudatusettepanek 905
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid nõuavad, et kui emitendi 
finantsinstrument lubatakse kauplemisele 
ühel VKEde kasvuturul, võib 
finantsinstrumendiga kaubelda ka teisel 
VKEde kasvuturul ilma emitendi 
nõusolekuta. Sellisel juhul ei kohaldata 
emitendi suhtes siiski mis tahes kohustust 
seoses üldjuhtimisega või esmase, jätkuva 
või ühekordse avalikustamisega seoses 
viimase VKEde turuga.

7. Liikmesriigid nõuavad, et kui emitendi 
finantsinstrument lubatakse kauplemisele
ühel VKEde kasvuturul, võib 
finantsinstrumendiga kaubelda teisel 
VKEde kasvuturul ainult emitendi 
selgesõnalisel nõusolekul. Sellisel juhul ei 
kohaldata emitendi suhtes siiski mis tahes 
kohustust seoses üldjuhtimisega või 
esmase, jätkuva või ühekordse 
avalikustamisega seoses viimase VKEde 
turuga.

Or. en

Selgitus

Allowing the shares of companies listed on SME Growth Markets to be traded on other SME 
Growth Markets without the explicit consent of the issuer will reduce liquidity, impact 
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investor confidence and diminish SME issuers’ control over where their stock is traded. It will 
lead to a fragmentation in the liquidity of SME stocks (which often already suffer from low 
liquidity), producing price discrepancies across venues and resulting in a loss of investor 
confidence in price formation. This will be compounded by the strong ‘home bias’ of investors 
in SMEs, where the proximity of the investor to the issuer is key. The trading of SME stock on 
other SME Growth Markets should only occur with the explicit consent of the SME issuer.

Muudatusettepanek 906
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 8 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Filiaali asukohaks oleva liikmesriigi pädev 
asutus võtab endale vastutuse tagada, et 
filiaali poolt tema territooriumil osutatud 
teenused on kooskõlas käesoleva direktiivi 
artiklites 24, 25, 27, 28, ja määruse (EL) nr 
…/… [MIFIR] artiklites 13–23 sätestatud 
kohustustega ja nende alusel võetud 
meetmetega.

Filiaali asukohaks oleva liikmesriigi pädev 
asutus võtab endale vastutuse tagada, et 
filiaali poolt tema territooriumil osutatud 
teenused on kooskõlas käesoleva direktiivi 
artiklites 24, 25, 26 a, 27, 28, ja määruse 
(EL) nr …/… [MIFIR] artiklites 13–23 
sätestatud kohustustega ja nende alusel 
võetud meetmetega.

Or. en

Selgitus

ET võimaldada uute, artikli 26 eelmises muudatusettepanekus sätestatud täpsemate teadmiste 
ja kvalifikatsiooninõuete vastuvõtmist, peab sellega seoses kehtestama kohustused 
vastuvõtvale liikmesriigile.

Muudatusettepanek 907
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 8 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Filiaali asukohaks oleva liikmesriigi 
pädeval asutusel on õigus tutvuda filiaali 
töökorraldusega ja nõuda selliste muuduste 

Filiaali asukohaks oleva liikmesriigi 
pädeval asutusel on õigus tutvuda filiaali 
töökorraldusega ja nõuda selliste muuduste 
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tegemist, mis on tingimata vajalikud, 
võimaldamaks pädeval asutusel jõustada
käesoleva direktiivi artiklitest 24, 25, 27, 
28, ja määruse (EL) nr …/… [MIFIR] 
artiklitest 13–23 tulenevaid kohustusi ja 
nende alusel võetud meetmeid seoses 
filiaali poolt tema territooriumil osutatud 
teenustega ja/või tegevusega.

tegemist, mis on tingimata vajalikud, 
võimaldamaks pädeval asutusel jõustada 
käesoleva direktiivi artiklitest 24, 25, 26 a, 
27, 28, ja määruse (EL) nr …/… [MIFIR] 
artiklitest 13–23 tulenevaid kohustusi ja 
nende alusel võetud meetmeid seoses 
filiaali poolt tema territooriumil osutatud 
teenustega ja/või tegevusega.

Or. en

Selgitus

Et võimaldada uute, eelmises muudatusettepanekus sätestatud täpsemate teadmiste ja 
kvalifikatsiooninõuete vastuvõtmist, peab sellega seoses kehtestama kohustused vastuvõtvale 
liikmesriigile.

Muudatusettepanek 908
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et nende 
investeerimisühingute juurdepääs 
kõnealustele süsteemidele allub samadele 
mittediskrimineerivatele, läbipaistvatele ja 
objektiivsetele kriteeriumidele, mis 
kehtivad kohalike osaliste suhtes. 
Liikmesriigid ei piira kõnealuste 
süsteemide kasutamist nende territooriumil 
reguleeritud turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis
finantsinstrumentidega tehtud tehingute 
kliirimiseks ja arveldamiseks.

Liikmesriigid nõuavad, et nende 
investeerimisühingute juurdepääs 
kõnealustele süsteemidele allub samadele 
mittediskrimineerivatele, läbipaistvatele ja 
objektiivsetele kriteeriumidele, mis 
kehtivad kohalike osaliste suhtes. 
Liikmesriigid ei piira kõnealuste 
süsteemide kasutamist nende territooriumil 
reguleeritud turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis finantsinstrumentidega 
tehtud tehingute arveldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 909
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See pädeva asutuse hinnang reguleeritud 
turule ei piira riikide keskpankade 
pädevusi arveldussüsteemide järelevalve 
teostajatena või muude järelevalveasutuste 
pädevusi seoses kõnealuste süsteemidega. 
Pädev asutus võtab arvesse nende 
institutsioonide poolt juba kohaldatud 
ülevaatust/järelevalvet, et vältida kontrolli 
tarbetut dubleerimist.

See pädeva asutuse hinnang reguleeritud 
turule ei piira asjaomaste keskpankade 
pädevusi arveldussüsteemide järelevalve 
teostajatena või muude järelevalveasutuste 
pädevusi seoses kõnealuste süsteemidega. 
Pädev asutus võtab arvesse nende 
institutsioonide poolt juba kohaldatud 
ülevaatust/järelevalvet, et vältida kontrolli 
tarbetut dubleerimist.

Or. en

Selgitus

Keskpank, mis teeb järelevalvet kliiringu- ja arveldussüsteemide üle, võib olla ka EKP ja 
mitte ainult riiklik keskpank.

Muudatusettepanek 910
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artiklite 1 ja 2 alusel ei piirata 
investeerimisühingute õigusi, keskse 
osapoole äriettevõtete õiguste, arvete 
esitamise ja väärtpaberite arveldamise 
süsteemide osas, neile jääb õigus 
keelduda nõutud teenuste osutamisest 
põhjendatud äriliste motiividel, eelkõige 
aga õigus loobuda lepingu sõlmimisest 
ettevõttega, mis ei täida määratud 
koostalitusvõime tingimusi. 

Or. pl
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Muudatusettepanek 911
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva direktiivi sätted, millega 
reguleeritakse kolmandate riikide 
äriühingute teenuste osutamist liidus, ei
tohiks mõjutada liidus asuvate isikute 
võimalust kasutada omal algatusel 
kolmanda riigi äriühingu 
investeerimisteenuseid. Kui kolmanda 
riigi äriühing osutab teenuseid liidus 
asutatud isiku omal algatusel, ei peeta 
selliseid teenuseid liidu territooriumil 
osutatud teenusteks. Juhul kui kolmanda 
riigi äriühing pakub liidus asuvatele 
klientidele või potentsiaalsetele klientidele 
investeerimisteenuseid või tegevusi koos 
kõrvalteenustega või turundab või 
reklaamib neid liidus teisel viisil kui 
olemasoleva koostöö vormis äriühingu 
poolt pakutava teenuse jätkamise 
pakkumisega kliendile, ei peaks seda 
lugema teenuseks, mida osutatakse 
kliendi omal algatusel.

Or. en

Selgitus

MiFIDi kavandatav põhjendus 74 võimaldab võrdsetel vastaspooltel saada 
investeerimisteenuseid kolmanda riigi äriühingult omal algatusel. Peab selgitama, et selline 
passiivne turundamise kord kehtib kõikide Euroopa klientide kohta ning võimaldab neil 
kasutada kolmanda riigi äriühingu pakutavaid investeerimisteenuseid. Kavandatava MiFIDi 
põhjenduse 74 lisamine artiklisse 40 a (uus), et muuta see säte selgelt siduvaks.

Muudatusettepanek 912
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrolli tarbetu dubleerimise vältimiseks 
võtab pädev asutus arvesse riikide
keskpankade kui kliiringu- ja 
arveldussüsteemide järelevalve teostajate 
või teiste kõnealuste süsteemide asjus 
pädevate järelevalveasutuste poolt juba 
kohaldatavat ülevaatust ja järelevalvet 
kliiringu- ja arveldussüsteemi üle.

Kontrolli tarbetu dubleerimise vältimiseks 
võtab pädev asutus arvesse asjaomaste 
keskpankade kui kliiringu- ja 
arveldussüsteemide järelevalve teostajate 
või teiste kõnealuste süsteemide asjus 
pädevate järelevalveasutuste poolt juba 
kohaldatavat ülevaatust ja järelevalvet 
kliiringu- ja arveldussüsteemi üle.

Or. en

Selgitus

Keskpank, mis teeb järelevalvet kliiringu- ja arveldussüsteemide üle, võib olla ka EKP ja 
mitte ainult riiklik keskpank.

Muudatusettepanek 913
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Peatükk 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] peatükk välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 914
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Peatükk 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] peatükk välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kogu see peatükk peaks olema määruses.

Muudatusettepanek 915
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Peatükk 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste osutamine kolmanda riigi 
äriühingute poolt

Teenuste osutamine või tegevustega
tegelemine kolmanda riigi äriühingute 
poolt

Or. en

Muudatusettepanek 916
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri 4 – jagu 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste osutamine filiaali asutamise teel Teenuste osutamine või tegevustega
tegelemine tegevusloaga filiaali 
asutamisega

Or. en

Muudatusettepanek 917
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Filiaali asutamine Tegevusloaga filiaali asutamine

Or. en

Muudatusettepanek 918
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et kolmanda 
riigi äriühing, mis kavatseb osutada 
investeerimisteenuseid või tegeleda 
investeerimistegevusega koos 
kõrvalteenuste osutamisega nende 
territooriumil läbi filiaali, taotleb 
kõnealuste liikmesriikide pädevatelt 
asutustel eelnevalt luba vastavalt 
järgmistele sätetele:

1. Liikmesriigid tagavad, et kolmanda riigi 
äriühing võib osutada 
investeerimisteenuseid või tegeleda 
investeerimistegevusega koos 
kõrvalteenuste osutamisega nende 
territooriumil läbi filiaali, mis on asutatud 
nende territooriumil või teises 
liikmesriigis, kus filiaal on saanud 
tegevusloa liikmesriikide, kus filiaal on 
asutatud, pädevatelt asutustelt vastavalt 
järgmistele sätetele:

Or. en

Selgitus

Tekst määratleb tingimused, mille alusel võib kolmanda riigi äriühing asutada filiaali ühes 
liikmesriigis, millel on tegevusluba tegutseda teises liikmesriigis. See ei tohiks takistada 
liikmesriike jätkamast tegevuslubade väljastamist kolmandate riikide äriühingute filiaalidele, 
mille puudub tegevusluba. See kord ei tohiks anda volitusi filiaali kapitalinõude 
kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 919
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et kolmanda riigi 
äriühing, mis kavatseb osutada 
investeerimisteenuseid või tegeleda 
investeerimistegevusega koos 
kõrvalteenuste osutamisega nende 
territooriumil läbi filiaali, taotleb 
kõnealuste liikmesriikide pädevatelt 
asutustel eelnevalt luba vastavalt 
järgmistele sätetele:

1. Liikmesriigid nõuavad, et kolmanda riigi 
investeerimisühing või turu korraldaja, 
mis kavatseb osutada 
investeerimisteenuseid või tegeleda 
investeerimistegevusega koos 
kõrvalteenuste või kauplemiskoha teenuste
osutamisega nende territooriumil läbi 
filiaali, taotleb kõnealuste liikmesriikide 
pädevatelt asutustel eelnevalt luba 
vastavalt järgmistele sätetele:

Or. en

Muudatusettepanek 920
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et kolmanda riigi 
äriühing, mis kavatseb osutada 
investeerimisteenuseid või tegeleda 
investeerimistegevusega koos 
kõrvalteenuste osutamisega nende 
territooriumil läbi filiaali, taotleb 
kõnealuste liikmesriikide pädevatelt 
asutustel eelnevalt luba vastavalt 
järgmistele sätetele:

1. Liikmesriigid nõuavad, et kolmanda riigi 
äriühing, mis kavatseb osutada 
investeerimisteenuseid või tegeleda 
investeerimistegevusega koos 
kõrvalteenuste osutamisega jaeklientidele
nende territooriumil läbi filiaali, taotleb 
kõnealuste liikmesriikide pädevatelt 
asutustel eelnevalt luba vastavalt 
järgmistele sätetele:

Or. en

Muudatusettepanek 921
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et kolmanda riigi 
äriühing, mis kavatseb osutada 
investeerimisteenuseid või tegeleda 
investeerimistegevusega koos 
kõrvalteenuste osutamisega nende 
territooriumil läbi filiaali, taotleb 
kõnealuste liikmesriikide pädevatelt 
asutustel eelnevalt luba vastavalt 
järgmistele sätetele:

1. Liikmesriigid nõuavad, et kolmanda riigi 
äriühing, mis kavatseb osutada 
investeerimisteenuseid või tegeleda 
investeerimistegevusega koos 
kõrvalteenuste osutamisega kutselistele 
klientidele nende territooriumil läbi filiaali, 
taotleb ESMA-lt eelnevalt luba vastavalt 
järgmistele sätetele:

Or. en

Muudatusettepanek 922
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) komisjon on vastu võtnud lõike 3 
kohase otsuse;

(a) komisjon on vastu võtnud lõike 3 
kohase otsuse, tunnistades, et kolmanda 
riigi usaldatavusraamistik on 
samaväärne;

Or. en

Selgitus

Tekst määratleb tingimused, mille alusel võib kolmanda riigi äriühing asutada filiaali ühes 
liikmesriigis, millel on tegevusluba tegutseda teises liikmesriigis. See ei tohiks takistada 
liikmesriike jätkamast tegevuslubade väljastamist kolmandate riikide äriühingute filiaalidele, 
mille puudub tegevusluba. See kord ei tohiks anda volitusi filiaali kapitalinõude 
kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 923
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) komisjon on vastu võtnud lõike 3 
kohase otsuse;

a) see nõue kehtib ainult juhul, kui 
komisjon on vastu võtnud lõike 3 kohase 
negatiivse samaväärsuse otsuse;

Or. en

Muudatusettepanek 924
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teenuste osutamise jaoks, milleks 
kolmanda riigi äriühing taotleb luba, tuleb 
taotleda selles kolmandas riigis 
tegevusluba ja kehtib selle riigi järelevalve, 
kus äriühing on asutatud ja kus taotluse 
esitanud äriühingul on nõuetekohane 
tegevusluba. Rahapesu ja terrorismi 
rahastamise vastane töökond ei ole 
kandnud kolmandat riiki, kus on asutatud
kolmanda riigi äriühing, rahapesu ja 
terrorismi rahastamise vastasest koostööst 
keelduvate riikide ja territooriumide 
nimekirja;

(b) teenuste osutamise jaoks, milleks 
kolmanda riigi äriühing taotleb luba, tuleb 
taotleda selles kolmandas riigis 
tegevusluba ja kehtib selle riigi järelevalve, 
kus äriühing on asutatud ja kus asub 
äriühingu peakorter ning kolmanda riigi 
äriühingul on selles riigis nõuetekohane 
tegevusluba. Rahapesu ja terrorismi 
rahastamise vastane töökond ei ole 
kandnud kolmandat riiki, kus asub
kolmanda riigi äriühingu peakorter, 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
vastasest koostööst keelduvate riikide ja 
territooriumide nimekirja;

Or. en

Selgitus

Tekst määratleb tingimused, mille alusel võib kolmanda riigi äriühing asutada filiaali ühes 
liikmesriigis, millel on tegevusluba tegutseda teises liikmesriigis. See ei tohiks takistada 
liikmesriike jätkamast tegevuslubade väljastamist kolmandate riikide äriühingute filiaalidele, 
mille puudub tegevusluba. See kord ei tohiks anda volitusi filiaali kapitalinõude 
kehtestamiseks.
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Muudatusettepanek 925
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koostöökokkulepped, mis hõlmavad 
sätteid, millega reguleeritakse 
teabevahetust, et säilitada turu terviklikkus 
ja kaitsta investoreid, on sõlmitud 
asjaomase liikmesriigi pädevate asutuste ja 
selle kolmanda riigi pädevate 
järelevalveasutuste vahel, kus äriühing on 
asutatud;

(c) koostöökokkulepped, mis hõlmavad 
sätteid, millega reguleeritakse 
teabevahetust, et säilitada turu terviklikkus 
ja kaitsta investoreid, on sõlmitud 
liikmesriigi, kus filiaal on asutatud,
pädevate asutuste ja selle kolmanda riigi 
pädevate järelevalveasutuste vahel, kus 
asub äriühingu peakorter;

Or. en

Selgitus

Tekst määratleb tingimused, mille alusel võib kolmanda riigi äriühing asutada filiaali ühes 
liikmesriigis, millel on tegevusluba tegutseda teises liikmesriigis. See ei tohiks takistada 
liikmesriike jätkamast tegevuslubade väljastamist kolmandate riikide äriühingute filiaalidele, 
millel puudub tegevusluba. See kord ei tohiks anda volitusi filiaali kapitalinõude 
kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 926
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) filiaali käsutuses on piisavalt 
algkapitali;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tekst määratleb tingimused, mille alusel võib kolmanda riigi äriühing asutada filiaali ühes 
liikmesriigis, millel on tegevusluba tegutseda teises liikmesriigis. See ei tohiks takistada 
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liikmesriike jätkamast tegevuslubade väljastamist kolmandate riikide äriühingute filiaalidele, 
millel puudub tegevusluba. See kord ei tohiks anda volitusi filiaali kapitalinõude 
kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 927
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kolmas riik, kus kolmanda riigi 
äriühing on asutatud, on sõlminud selle 
liikmesriigiga kokkuleppe, kus filiaal 
peaks asutatama, mis on täielikult 
kooskõlas OECD maksustamisalase 
näidiskonventsiooni artiklis 26 sätestatud 
standarditega ning tagab maksustamisalase 
teabe tõhusa vahetamise, sh vajaduse 
korral mitmepoolsed maksustamisalased 
lepingud;

(f) kolmas riik, kus asub kolmanda riigi 
äriühingu peakorter, on sõlminud selle 
liikmesriigiga kokkuleppe, kus filiaal 
asutatakse, mis on täielikult kooskõlas 
OECD maksustamisalase 
näidiskonventsiooni artiklis 26 sätestatud 
standarditega ning tagab maksustamisalase 
teabe tõhusa vahetamise, sh vajaduse 
korral mitmepoolsed maksustamisalased 
lepingud;

Or. en

Selgitus

Tekst määratleb tingimused, mille alusel võib kolmanda riigi äriühing asutada filiaali ühes 
liikmesriigis, millel on tegevusluba tegutseda teises liikmesriigis. See ei tohiks takistada
liikmesriike jätkamast tegevuslubade väljastamist kolmandate riikide äriühingute filiaalidele, 
millel puudub tegevusluba. See kord ei tohiks anda volitusi filiaali kapitalinõude 
kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 928
Robert Goebbels, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) äriühing on taotlenud liikmelisust
investeeringute tagamise skeemis, millel on 
tegevusluba või mida on tunnustatud 

(g) äriühing kuulub investeeringute 
tagamise skeemi, millel on tegevusluba või 
mida on tunnustatud vastavalt Euroopa 
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vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
3. märtsi direktiivile 97/9/EÜ 
investeeringute tagamise skeemide kohta.

Parlamendi ja nõukogu 3. märtsi 
direktiivile 97/9/EÜ investeeringute 
tagamise skeemide kohta, loa andmise 
hetkel.

Or. en

Selgitus

To provide effective protection of retail clients, membership and not a mere request should be 
the precondition to authorisation, according to the provision concerning investment firms 
established in the Union (see Artikkel 14 of the proposed MiFID and Artikkel 2(1) of 
Directive 97/9/EC referred to therein). Moreover, the ECB underlines the need to ensure the 
consistency of this regime under the proposed MiFID with Artikkel 11 of Directive 97/9/EC 
which provides Member States with the discretion to evaluate the equivalence between Union 
cover and the cover provided in the third country where the branch has its head office. (ECB 
suggestion)

Muudatusettepanek 929
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) äriühing on taotlenud liikmelisust 
investeeringute tagamise skeemis, millel on
tegevusluba või mida on tunnustatud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
3. märtsi direktiivile 97/9/EÜ 
investeeringute tagamise skeemide kohta.

(g) äriühing on taotlenud liikmelisust 
investeeringute tagamise skeemis, millel on 
tegevusluba või mida on tunnustatud 
liikmesriigis, kus filiaal asutati, vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. märtsi 
direktiivile 97/9/EÜ investeeringute 
tagamise skeemide kohta, välja arvatud 
juhul, kui ühing ei teosta 
investeerimistegevust selliste 
investoritega, kes on mis tahes sellise 
skeemiga hõlmatud.

Or. en

Selgitus

Tekst määratleb tingimused, mille alusel võib kolmanda riigi äriühing asutada filiaali ühes 
liikmesriigis, millel on tegevusluba tegutseda teises liikmesriigis. See ei tohiks takistada 
liikmesriike jätkamast tegevuslubade väljastamist kolmandate riikide äriühingute filiaalidele, 
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millel puudub tegevusluba. See kord ei tohiks anda volitusi filiaali kapitalinõude 
kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 930
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et kolmanda 
riigi äriühing, kes kavatseb kõnealuste 
liikmesriikide territooriumil osutada 
jaeklientidele investeerimisteenuseid koos 
kõrvalteenustega ja tegeleda 
investeerimistegevusega, asutab liidus 
filiaali.

2. Ilma et see piiraks artiklite 46 a ja 46 b 
kohaldamist, nõuavad liikmesriigid, et 
kolmanda riigi äriühing, kes kavatseb 
kõnealuste liikmesriikide territooriumil 
osutada jaeklientidele 
investeerimisteenuseid koos 
kõrvalteenustega ja tegeleda 
investeerimistegevusega, asutab liidus 
filiaali, välja arvatud juhul, kui selliseid 
teenuseid osutatakse selle isiku, kellele 
teenuseid osutatakse, ainuisikulisel 
algatusel ning mida muidu pakutakse 
väljaspool liitu.

Or. en

Selgitus

Piirang kolmandate riikide äriühingutele, mis piirab neil osutamast teenuseid jaeklientidele, 
ei ole kooskõlas liikmesriikide vabadusega jätkata nende praegust lubade andmise korda 
seoses kolmandate riikide äriühingutega, mis ei soovi juurdepääsu tegevusloale. See on 
samuti vastuolus põhjendusega 74, kuna see takistab jaeklientide omaalgatuslikku 
juurdepääsu kolmandate riikide äriühingutele (või nt kui neile osutatakse 
investeerimisteenuseid väljaspool ELi reisimise ajal).

Muudatusettepanek 931
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2



PE489.465v01-00 170/177 AM\901765ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et kolmanda riigi 
äriühing, kes kavatseb kõnealuste 
liikmesriikide territooriumil osutada 
jaeklientidele investeerimisteenuseid koos 
kõrvalteenustega ja tegeleda 
investeerimistegevusega, asutab liidus 
filiaali.

2. Liikmesriigid nõuavad, et kolmanda riigi 
äriühing, kes kavatseb kõnealuste 
liikmesriikide territooriumil osutada 
jaeklientidele ja/või kutselistele klientidele
investeerimisteenuseid koos 
kõrvalteenustega ja tegeleda 
investeerimistegevusega, asutab liidus 
filiaali.

Or. en

Selgitus

Komisjoni varjatud kavatsus on kohaldada samasid filiaali ja tegevusluba puudutavaid 
sätteid nii jae- kui ka kutselistele klientidele. Selleks et vältida seaduselünki, peaks see 
kavatsus olema tekstis siiski selgesõnaliselt esile toodud.

Muudatusettepanek 932
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et kolmanda riigi 
äriühing, kes kavatseb kõnealuste 
liikmesriikide territooriumil osutada 
jaeklientidele investeerimisteenuseid koos 
kõrvalteenustega ja tegeleda 
investeerimistegevusega, asutab liidus 
filiaali.

2. Liikmesriigid nõuavad, et kolmanda riigi 
äriühing, kes kavatseb kõnealuste 
liikmesriikide territooriumil osutada 
jaeklientidele investeerimisteenuseid koos 
kõrvalteenustega ja tegeleda 
investeerimistegevusega, asutab liidus 
tütarettevõtte.

Or. en

Muudatusettepanek 933
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib seoses kolmanda riigiga 
võtta vastu otsuse vastavalt artiklis 95 
osutatud menetlusele, kui kõnealuse 
kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekord 
tagab, et selles kolmandas riigis tegevusloa 
saanud äriühingud vastavad õiguslikult 
siduvatele nõuetele, millel on samaväärne 
mõju käesolevas direktiivis, määruses (EL) 
nr …/… [MIFIR] ja direktiivis 2006/49/EÜ 
[kapitali adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktides sätestatud nõuetele, ning 
et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusraamistikuga on ette nähtud selle 
usaldatavusnõuete raamistiku samaväärne 
vastastikune tunnistamine, mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel 
tegevusloa saanud investeerimisühingute 
suhtes.

Komisjon võib seoses kolmanda riigiga 
võtta vastu otsuse vastavalt artiklis 95 
osutatud menetlusele, kui kõnealuse 
kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekord 
tagab, et selles kolmandas riigis tegevusloa 
saanud äriühingud vastavad seoses 
usaldatavusnõuetega õiguslikult 
siduvatele nõuetele, millel on samaväärne 
mõju käesolevas direktiivis, määruses (EL) 
nr …/… [MIFIR] ja direktiivis 2006/49/EÜ 
[kapitali adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktides sätestatud nõuetele, ning 
et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusraamistikuga on ette nähtud selle 
usaldatavusnõuete raamistiku tõhus 
samaväärne tunnistamine, mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel 
tegevusloa saanud investeerimisühingute 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Usaldatavusnõuete raamistiku „samaväärse vastastikuse tunnustamise nõuet” võidakse ELi 
äriühingute vastu ära kasutada. Sõnastus peaks olema kooskõlas Euroopa turu 
infrastruktuuri määrusega. Euroopa turu infrastruktuuri määruses ei ole selgesõnalist viidet 
„vastastikulisele”, vt artikli 23 lõiget 3 („tõhus ... samaväärne tunnustamine”) ja artikli 3 
lõiget 2 ning artikli 23 lõiget 2.

Muudatusettepanek 934
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib seoses kolmanda riigiga 
võtta vastu otsuse vastavalt artiklis 95 
osutatud menetlusele, kui kõnealuse 

Komisjon peab seoses kolmanda riigiga 
võtma vastu otsuse vastavalt artiklis 95 
osutatud menetlusele, kui kõnealuse 
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kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekord 
tagab, et selles kolmandas riigis tegevusloa 
saanud äriühingud vastavad õiguslikult 
siduvatele nõuetele, millel on samaväärne 
mõju käesolevas direktiivis, määruses (EL) 
nr …/… [MIFIR] ja direktiivis 2006/49/EÜ 
[kapitali adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktides sätestatud nõuetele, ning 
et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusraamistikuga on ette nähtud selle 
usaldatavusnõuete raamistiku samaväärne 
vastastikune tunnistamine, mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel 
tegevusloa saanud investeerimisühingute 
suhtes.

kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekord 
tagab, et selles kolmandas riigis tegevusloa 
saanud äriühingud vastavad õiguslikult 
siduvatele nõuetele, millel on samaväärne 
mõju käesolevas direktiivis, määruses (EL) 
nr …/… [MIFIR] ja direktiivis 2006/49/EÜ 
[kapitali adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktides sätestatud nõuetele, ning 
et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusraamistikuga on ette nähtud selle 
usaldatavusnõuete raamistiku samaväärne 
vastastikune tunnistamine, mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel 
tegevusloa saanud investeerimisühingute 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 935
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib seoses kolmanda riigiga 
võtta vastu otsuse vastavalt artiklis 95 
osutatud menetlusele, kui kõnealuse 
kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekord 
tagab, et selles kolmandas riigis tegevusloa 
saanud äriühingud vastavad õiguslikult 
siduvatele nõuetele, millel on samaväärne 
mõju käesolevas direktiivis, määruses (EL) 
nr …/… [MIFIR] ja direktiivis 2006/49/EÜ 
[kapitali adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktides sätestatud nõuetele, ning
et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusraamistikuga on ette nähtud selle 
usaldatavusnõuete raamistiku 
samaväärne vastastikune tunnistamine, 
mida kohaldatakse käesoleva direktiivi 
alusel tegevusloa saanud 
investeerimisühingute suhtes.

Komisjon võib seoses kolmanda riigiga 
võtta vastu otsuse vastavalt artiklis 95 
osutatud menetlusele, kui kõnealuse 
kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekord 
tagab, et selles kolmandas riigis tegevusloa 
saanud äriühingud vastavad õiguslikult 
siduvatele nõuetele, millel on samaväärne 
mõju käesolevas direktiivis, määruses (EL) 
nr …/… [MIFIR] ja direktiivis 2006/49/EÜ 
[kapitali adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktides sätestatud nõuetele.

Or. en
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Selgitus

Vastastikkus ei ole põhjendatud ning on vastuolus WTO sätetega. Ajal, mil me vajame ELis 
välisinvesteeringuid, ei ole kaubandustõkete seadmine loogiline.

Muudatusettepanek 936
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib seoses kolmanda riigiga 
võtta vastu otsuse vastavalt artiklis 95 
osutatud menetlusele, kui kõnealuse 
kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekord 
tagab, et selles kolmandas riigis tegevusloa 
saanud äriühingud vastavad õiguslikult 
siduvatele nõuetele, millel on samaväärne 
mõju käesolevas direktiivis, määruses (EL) 
nr …/… [MIFIR] ja direktiivis 2006/49/EÜ 
[kapitali adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktides sätestatud nõuetele, ning 
et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusraamistikuga on ette nähtud selle 
usaldatavusnõuete raamistiku samaväärne 
vastastikune tunnistamine, mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel
tegevusloa saanud investeerimisühingute 
suhtes.

Komisjon peab seoses kolmanda riigiga 
hiljemalt 31. detsembriks 2014 võtma
vastu otsuse vastavalt artiklis 95 osutatud 
menetlusele, kui kõnealuse kolmanda riigi 
õigus- ja järelevalvekord tagab, et selles 
kolmandas riigis tegevusloa saanud 
äriühingud vastavad õiguslikult siduvatele 
nõuetele, millel on samaväärne mõju 
käesolevas direktiivis, määruses (EL) nr 
…/… [MIFIR] ja direktiivis 2006/49/EÜ 
[kapitali adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktides sätestatud nõuetele, ning 
et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusraamistikuga on ette nähtud selle 
usaldatavusnõuete raamistiku samaväärne 
vastastikune tunnistamine, mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel 
tegevusloa saanud investeerimisühingute 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 937
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib seoses kolmanda riigiga Komisjon võib seoses kolmanda riigiga 
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võtta vastu otsuse vastavalt artiklis 95 
osutatud menetlusele, kui kõnealuse 
kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekord 
tagab, et selles kolmandas riigis tegevusloa 
saanud äriühingud vastavad õiguslikult 
siduvatele nõuetele, millel on samaväärne 
mõju käesolevas direktiivis, määruses (EL) 
nr …/… [MIFIR] ja direktiivis 2006/49/EÜ 
[kapitali adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktides sätestatud nõuetele, ning 
et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusraamistikuga on ette nähtud selle 
usaldatavusnõuete raamistiku 
samaväärne vastastikune tunnistamine, 
mida kohaldatakse käesoleva direktiivi 
alusel tegevusloa saanud 
investeerimisühingute suhtes.

võtta vastu otsuse vastavalt artiklis 95 
osutatud menetlusele, kui kõnealuse 
kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekord 
tagab, et selles kolmandas riigis tegevusloa 
saanud äriühingud vastavad õiguslikult 
siduvatele nõuetele, mis on sätestatud
käesolevas direktiivis, määruses (EL) nr 
…/… [MIFIR] ja direktiivis 2006/49/EÜ 
[kapitali adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktides.

Or. en

Muudatusettepanek 938
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmanda riigi usaldatavusnõuete 
raamistiku võib lugeda samaväärseks, kui 
see täidab järgmisi tingimusi:

Kolmanda riigi usaldatavusnõuete 
raamistik loetakse samaväärseks, kui see 
täidab järgmisi tingimusi:

Or. en

Muudatusettepanek 939
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmanda riigi usaldatavusnõuete Kolmanda riigi usaldatavusnõuete 



AM\901765ET.doc 175/177 PE489.465v01-00

ET

raamistiku võib lugeda samaväärseks, kui 
see täidab järgmisi tingimusi:

raamistiku võib lugeda samaväärset mõju 
omavaks, kui see täidab järgmisi tingimusi:

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Euroopa turu infrastruktuuri määruse sõnastusega.

Muudatusettepanek 940
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmanda riigi usaldatavusnõuete 
raamistiku võib lugeda samaväärseks, kui 
see täidab järgmisi tingimusi:

Kolmanda riigi usaldatavusnõuete 
raamistiku võib lugeda samaväärset mõju 
omavaks, kui see täidab järgmisi tingimusi:

Or. en

Muudatusettepanek 941
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3 – teine lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kolmas riik kohaldab vastastikuse 
ligipääsu tingimusi ELis asuvatele 
investeerimisühingutele ja asjaomases 
kolmandas riigis on rakendatud 
vastastikuse tunnustamise korda.

Or. en

Muudatusettepanek 942
Olle Schmidt
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fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike alusel võib komisjoni 
otsus olla piiritletud äriühingute 
kategooriaga või kategooriatega. Sel juhul 
võib kolmanda riigi äriühing saada 
tegevusloa lõike 1 tähenduses, kui see 
asetub kategooriasse, mis sisaldub 
komisjoni otsuses.

Or. en

Selgitus

Vastastikkuse nõue õõnestab kavandatava korra efektiivsust. Võib olla olukord, kus 
usaldatavusnõude raamistik on samaväärne ainult mõningate äriühingute osas, aga mitte 
kõigi osas (nt mõningad investeerimisteenused ei ole kolmandates riikides litsentsitud).

Muudatusettepanek 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kolmanda riigi tunnustust võib 
pidada samaväärseks ja vastastikuseks, 
kui täidetud on järgmised tingimused:
(a) tunnustamine osutab kogu ELi 
raamistikule ning juurdepääs antakse 
kõigile ELi riikidele võrdsetel alustel;
(b) äriühingutele kohaldatavad õigused ja 
kohustused on ELis ja kolmandas riigis 
sarnased.

Or. en
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Selgitus

Samaväärne ja vastastikune tunnustamine viitab, et kõigile ELi investeerimisühingutele ja 
turu korraldajatele kehtivad samad juurdepääsutingimused kolmanda riigi turule võrreldes 
kolmanda riigi äriühingu sisenemisega ELi turule.

Muudatusettepanek 944
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud kolmanda riigi 
äriühing esitab taotluse selle liikmesriigi 
pädevale asutusele, kus ta kavatseb filiaali 
asutada pärast seda, kui komisjon on 
võtnud vastu otsuse, mille kohaselt selle 
kolmanda riigi õigus- ja 
järelevalveraamistik, kus kolmanda riigi 
äriühingul on tegevusluba, on samaväärne 
lõikes 3 kirjeldatud nõuetega.

4. Lõikes 1 osutatud kolmanda riigi 
äriühing esitab taotluse selle liikmesriigi 
pädevale asutusele, kus filiaal asub või
asutatakse pärast seda, kui komisjon on 
võtnud vastu otsuse, mille kohaselt selle 
kolmanda riigi õigus- ja 
järelevalveraamistik, kus kolmanda riigi 
äriühingul on tegevusluba 
usaldatavusnõuete osas, on samaväärne 
lõikes 3 kirjeldatud nõuetega.

Or. en

Selgitus

Kolmandate riikide äriühingutel, millel juba on filiaal ühes liikmesriigis, peaks olema 
võimalik taotleda luba lõike 1 kohaselt, selleks et saada juurdepääs tegevusloale, kui nad 
vastavad tegevusloa tingimustele.


