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Tarkistus 641
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Organisoitua kaupankäyntijärjestelmää koskevat vaatimukset poistetaan, koska kaikkiin 
markkinoiden ylläpitäjien tai sijoituspalveluyritysten käyttämiin kaupankäyntijärjestelmiin 
olisi monenvälisen kaupankäynnin yhteydessä sovellettava asianmukaisia markkinoita 
koskevia sääntöjä (ts. avoimuus, syrjimätön toteutus, syrjimätön pääsy ja täysi 
markkinavalvonta).

Tarkistus 642
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Artikla poistetaan.

Or. en

Tarkistus 643
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
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järjestelyt, joilla estetään 
asiakastoimeksiantojen toteuttaminen 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
sitä ylläpitävän sijoituspalveluyrityksen tai 
markkinoiden ylläpitäjän pääomaa vastaan.
Sijoituspalveluyritys ei saa toimia 
kauppojen sisäisenä toteuttajana 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
jota se itse ylläpitää. Organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla 
toiseen organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään kytköstä, joka 
mahdollistaa eri organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toimeksiantojen 
vuorovaikutuksen.

järjestelyt, joilla estetään 
asiakastoimeksiantojen toteuttaminen
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
sitä ylläpitävän sijoituspalveluyrityksen tai 
markkinoiden ylläpitäjän pääomaa vastaan
ilman asiakkaan suostumusta.
Organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ylläpitäjän on julkaistava säännöllisesti 
27 artiklan 2 kohdan mukaiset tiedot 
jaoteltuna toimeksiantoihin, jotka on 
toteutettu ylläpitäjän omaa pääomaa 
vastaan, ja toimeksiantoihin, jotka on 
toteutettu kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressien välillä.
Sijoituspalveluyritys ei saa toimia 
kauppojen sisäisenä toteuttajana 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
jota se itse ylläpitää. Organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla 
toiseen organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään kytköstä, joka 
mahdollistaa eri organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toimeksiantojen 
vuorovaikutuksen, ellei organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjä pysty 
osoittamaan tämän direktiivin ja 
asetuksen (EU) N:o .../...
[rahoitusmarkkinadirektiivi] vaatimusten 
täyttymistä ja ellei tällainen 
toimintajärjestely täytä 27 artiklan 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 644
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että
osakkeiden, sijoitustodistusten, 
pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja 
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markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
järjestelyt, joilla estetään 
asiakastoimeksiantojen toteuttaminen 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
sitä ylläpitävän sijoituspalveluyrityksen tai 
markkinoiden ylläpitäjän pääomaa vastaan.
Sijoituspalveluyritys ei saa toimia 
kauppojen sisäisenä toteuttajana 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, jota se itse 
ylläpitää. Organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla 
toiseen organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään kytköstä, joka 
mahdollistaa eri organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toimeksiantojen 
vuorovaikutuksen.

muiden vastaavien rahoitusvälineiden
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
järjestelyt, joilla estetään 
asiakastoimeksiantojen toteuttaminen 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
sitä ylläpitävän sijoituspalveluyrityksen tai 
markkinoiden ylläpitäjän pääomaa vastaan,
jollei tämä tapahdu täsmäyttämällä tai 
asiakkaan suostumuksella. Organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjän on 
julkaistava säännöllisesti 27 artiklan 
2 kohdan mukaiset tiedot jaoteltuna 
toimeksiantoihin, jotka on toteutettu 
ylläpitäjän omaa pääomaa vastaan, ja 
toimeksiantoihin, jotka on toteutettu 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressien välillä. Organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla 
toiseen organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään kytköstä, joka 
mahdollistaa eri organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toimeksiantojen 
vuorovaikutuksen, ellei organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjä pysty 
osoittamaan tämän direktiivin ja 
asetuksen (EU) N:o .../... vaatimusten 
täyttymistä ja ellei tällainen 
toimintajärjestely täytä 27 artiklan 
vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan tasapuoliset kilpailuedellytykset säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
välille eturistiriitojen kannalta antamalla asiakkaalle opt in -mahdollisuus. Monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ylläpitäjän olisi voitava toteuttaa toimeksiantoja omaa pääomaa 
vastaan täsmäyttämällä. Omaa pääomaa vastaan käytävän kaupan kieltäminen vähentäisi 
likviditeettiä markkinoilla, joita sijoittajat käyttävät riskinhallintaansa. Tekstissä myös 
edellytetään, että organisoidut kaupankäyntijärjestelmät julkaisevat asiakastiedot, joista käy 
ilmi toteutuksen laatu.
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Tarkistus 645
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
järjestelyt, joilla estetään 
asiakastoimeksiantojen toteuttaminen 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä sitä 
ylläpitävän sijoituspalveluyrityksen tai 
markkinoiden ylläpitäjän pääomaa 
vastaan. Sijoituspalveluyritys ei saa toimia 
kauppojen sisäisenä toteuttajana 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
jota se itse ylläpitää. Organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla 
toiseen organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään kytköstä, joka 
mahdollistaa eri organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toimeksiantojen 
vuorovaikutuksen.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritys ei saa toimia 
kauppojen sisäisenä toteuttajana 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
jota se itse ylläpitää. Organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla 
toiseen organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään kytköstä, joka 
mahdollistaa eri organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toimeksiantojen 
vuorovaikutuksen.

Organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on annettava 
asiakkaille mahdollisuus valita, 
toteutetaanko heidän toimeksiantonsa 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän omaa pääomaa vastaan.

Or. en

Perustelu

Jotta organisoitu kaupankäyntijärjestelmä voi toimia, sijoituspalveluyrityksen on voitava 
käyttää omaa pääomaansa, koska ostopuolella olevat yritykset eivät halua toimia toistensa 
vastapuolina, mikä lisää prosessiin ei-toivotun riskin. Tästä syystä organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjän on voitava käyttää omaa pääomaansa mahdollistamaan 
asiakkaiden kaupat ja asianmukaisesti poistamaan riski, joka aiheutuu asiakasta vastaan 
tehtävissä kaupoissa. Asiakkaalle olisi kuitenkin annettava mahdollisuus valita, haluaako hän 
tehdä kauppaa oman pääoman kanssa vai ei.
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Tarkistus 646
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
järjestelyt, joilla estetään 
asiakastoimeksiantojen toteuttaminen 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
sitä ylläpitävän sijoituspalveluyrityksen tai 
markkinoiden ylläpitäjän pääomaa vastaan.
Sijoituspalveluyritys ei saa toimia 
kauppojen sisäisenä toteuttajana
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
jota se itse ylläpitää. Organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla 
toiseen organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään kytköstä, joka 
mahdollistaa eri organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien 
toimeksiantojen vuorovaikutuksen.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
järjestelyt, joilla estetään 
asiakastoimeksiantojen toteuttaminen 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
sitä ylläpitävän sijoituspalveluyrityksen tai 
markkinoiden ylläpitäjän pääomaa vastaan, 
paitsi jos kyseinen asiakas on kirjallisesti 
valinnut järjestelyt, jotka mahdollistavat 
asiakkaan toimeksiannon toteuttamisen 
kyseisessä organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä sitä 
ylläpitävän sijoituspalveluyrityksen tai 
markkinoiden ylläpitäjän omaa pääomaa 
vastaan asiakkaan kauppojen 
mahdollistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 647
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
järjestelyt, joilla estetään 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
järjestelyt, joilla estetään 
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asiakastoimeksiantojen toteuttaminen 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
sitä ylläpitävän sijoituspalveluyrityksen tai 
markkinoiden ylläpitäjän pääomaa vastaan.
Sijoituspalveluyritys ei saa toimia 
kauppojen sisäisenä toteuttajana 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
jota se itse ylläpitää. Organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla 
toiseen organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään kytköstä, joka 
mahdollistaa eri organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toimeksiantojen 
vuorovaikutuksen.

asiakastoimeksiantojen toteuttaminen 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
sitä ylläpitävän sijoituspalveluyrityksen tai 
markkinoiden ylläpitäjän pääomaa vastaan, 
paitsi jos omaa pääomaa käytetään 
antamaan sijoituspalveluyritykselle 
mahdollisuus täyttää asiakkaiden antamat 
toimeksiannot, vastata asiakkaan 
kaupankäyntipyyntöön tai muulla tavoin 
saavuttaa paras tulos asiakkaansa 
puolesta taikka toteuttaa hedge-toimintoja 
suojautuakseen asiakkaiden kauppoihin 
liittyviltä riskeiltä tai ottaakseen 
huomioon intressejä ja positioita, jotka 
aiheutuvat riskeistä, joita se kantaa 
asiakkaiden kauppojen johdosta.
Organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvaan 
oman pääoman käyttöön sovelletaan 
toimeksiantojen käsittelyä koskevia 
tiukkoja sääntöjä, joilla estetään 
eturistiriidat, ja sijoituspalveluyrityksen 
on ilmoitettava asiakkailleen, miten sen 
omaa pääomaa voidaan käyttää 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä. Organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävä
sijoituspalveluyritys ei saa toimia 
kauppojen sisäisenä toteuttajana 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
jota se itse ylläpitää. Organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla 
toiseen organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään kytköstä, joka
mahdollistaa eri organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toimeksiantojen 
vuorovaikutuksen.

Or. en

Tarkistus 648
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
järjestelyt, joilla estetään 
asiakastoimeksiantojen toteuttaminen 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
sitä ylläpitävän sijoituspalveluyrityksen tai 
markkinoiden ylläpitäjän pääomaa vastaan.
Sijoituspalveluyritys ei saa toimia 
kauppojen sisäisenä toteuttajana 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
jota se itse ylläpitää. Organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla 
toiseen organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään kytköstä, joka 
mahdollistaa eri organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toimeksiantojen 
vuorovaikutuksen.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
järjestelyt, joilla estetään 
asiakastoimeksiantojen toteuttaminen 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
sitä ylläpitävän sijoituspalveluyrityksen tai 
markkinoiden ylläpitäjän tai minkään 
sijoituspalveluyrityksen ja/tai 
markkinoiden ylläpitäjän kanssa samaan 
konserniin ja/tai oikeudelliseen 
kokonaisuuteen kuuluvan yksikön
pääomaa vastaan. Sijoituspalveluyritys tai 
markkinoiden ylläpitäjä tai mikään 
sijoituspalveluyrityksen ja/tai 
markkinoiden ylläpitäjän kanssa samaan 
konserniin ja/tai oikeudelliseen 
kokonaisuuteen kuuluva yksikkö ei saa 
toimia kauppojen sisäisenä toteuttajana 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
jota se itse ylläpitää, eikä organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä saa olla 
yhteydessä kauppojen sisäiseen 
toteuttajaan tavalla, joka mahdollistaa 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
toimeksiantojen ja kauppojen sisäisen 
toteuttajan toimeksiantojen 
vuorovaikutuksen. Organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla 
toiseen organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään kytköstä, joka 
mahdollistaa eri organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toimeksiantojen 
vuorovaikutuksen.

Or. en

Tarkistus 649
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
järjestelyt, joilla estetään 
asiakastoimeksiantojen toteuttaminen 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
sitä ylläpitävän sijoituspalveluyrityksen tai 
markkinoiden ylläpitäjän pääomaa vastaan.
Sijoituspalveluyritys ei saa toimia 
kauppojen sisäisenä toteuttajana 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
jota se itse ylläpitää. Organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla 
toiseen organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään kytköstä, joka 
mahdollistaa eri organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toimeksiantojen 
vuorovaikutuksen.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
järjestelyt, joilla estetään 
asiakastoimeksiantojen toteuttaminen 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
sitä ylläpitävän sijoituspalveluyrityksen tai 
markkinoiden ylläpitäjän pääomaa vastaan, 
jolleivät ne saa asiakkailta 
ennakkohyväksyntää ennen näiden 
toimeksiantojen toteuttamista ja 
27 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
velvoitteen mukaisesti.
Sijoituspalveluyritys ei saa toimia 
kauppojen sisäisenä toteuttajana 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
jota se itse ylläpitää. Organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla 
toiseen organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään kytköstä, joka 
mahdollistaa eri organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toimeksiantojen 
vuorovaikutuksen.

Or. en

Tarkistus 650
Anne E. Jensen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
järjestelyt, joilla estetään 
asiakastoimeksiantojen toteuttaminen 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
sitä ylläpitävän sijoituspalveluyrityksen tai 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että
osakekaupan organisoitua toteuttamista 
ja järjestämistä tarjoavaa organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät ottavat käyttöön järjestelyt, joilla 
estetään asiakastoimeksiantojen 
toteuttaminen organisoidussa 
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markkinoiden ylläpitäjän pääomaa vastaan.
Sijoituspalveluyritys ei saa toimia 
kauppojen sisäisenä toteuttajana 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
jota se itse ylläpitää. Organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla 
toiseen organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään kytköstä, joka 
mahdollistaa eri organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toimeksiantojen 
vuorovaikutuksen.

kaupankäyntijärjestelmässä sitä ylläpitävän 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän pääomaa vastaan.
Sijoituspalveluyritys ei saa toimia 
kauppojen sisäisenä toteuttajana 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
jota se itse ylläpitää. Organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla 
toiseen organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään kytköstä, joka 
mahdollistaa eri organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toimeksiantojen 
vuorovaikutuksen.

Or. en

Tarkistus 651
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset tai markkinoiden 
ylläpitäjät voivat päättää, miten kaupat 
toteutetaan ja miten asiakkaat ovat 
vuorovaikutuksessa.

Or. en

Tarkistus 652
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
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sijoituspalveluyritykset tai markkinoiden 
ylläpitäjät voivat päättää, miten kaupat 
toteutetaan ja miten asiakkaat ovat 
vuorovaikutuksessa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille annetun 
päätäntävallan luonnetta.

Tarkistus 653
Anne E. Jensen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osakekaupan organisoitua toteuttamista 
ja järjestämistä tarjoavaa organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät asettavat ainoastaan sellaisia 
pääsyn rajoituksia, joilla rajataan pääsy 
organisoituun kaupankäyntijärjestelmään 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän asiakkaisiin.

Or. en

Tarkistus 654
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
obligaatioiden, strukturoitujen 
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rahoitustuotteiden, päästöoikeuksien ja 
niiden johdannaisten organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävillä 
sijoituspalveluyrityksillä tai markkinoiden 
ylläpitäjillä on käytössään järjestelyt, 
joilla voidaan selkeästi havaita ja hallita 
mahdolliset haitat, joita organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän, sen omistajien 
tai sen ylläpitäjän sekä 
kaupankäyntijärjestelmän moitteettoman 
toiminnan välisillä eturistiriidoilla on 
kaupankäyntijärjestelmän toimintaan tai 
sen osapuoliin.

Or. en

Perustelu

Koko EU:ssa tarvitaan riittävä sijoittajien suojataso. Parhaista toimintatavoista olisi 
vaihdettava tietoa jäsenvaltioiden kesken.

Tarkistus 655
Anne E. Jensen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä olevan 1 a kohdan osalta 
asiakkaat eivät sisällä yksiköitä, jotka on 
lueteltu liitteen II osastossa I olevan 
1 kohdan a ja b alakohdassa.

Or. en

Tarkistus 656
Anne E. Jensen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 c. Kun kyseessä ovat organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät, jotka tarjoavat 
osakekaupan organisoitua toteuttamista 
ja järjestämistä ja joilla on merkittävä 
markkinaosuus, jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että 18 artiklan 3 artiklassa 
tarkoitetut säännöt, jotka koskevat pääsyä 
organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään, noudattavat 
55 artiklan 5 kohdassa säädettyjä ehtoja.

Or. en

Tarkistus 657
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
toimilupaa koskevassa hakemuksessa on 
oltava yksityiskohtainen selvitys siitä, 
miksi järjestelmä ei vastaa vaatimuksia 
eikä voi toimia säänneltynä markkinana, 
monenkeskisenä 
kaupankäyntijärjestelmänä tai kauppojen 
sisäisenä toteuttajana.

2. Organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
toimilupaa koskevassa hakemuksessa on 
oltava yksityiskohtainen selvitys siitä, 
miksi järjestelmä ei vastaa vaatimuksia 
eikä voi toimia säänneltynä markkinana, 
monenkeskisenä 
kaupankäyntijärjestelmänä tai kauppojen 
sisäisenä toteuttajana. Tämä selvitys on 
toimitettava EAMV:lle. EAMV antaa 
kuukauden kuluessa lausunnon siitä, 
katsooko se selvityksen osoittavan, että 
järjestelmä ei vastaa vaatimuksia eikä voi 
toimia säänneltynä markkinana, 
monenkeskisenä 
kaupankäyntijärjestelmänä tai sisäisenä 
toteuttajana.

Or. en
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Tarkistus 658
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. EAMV:n lausunnon saatuaan 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
kotijäsenvaltion on myönnettävä 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ylläpitolupa, jos selvitys osoittaa, että 
järjestelmä ei vastaa säänneltyä 
markkinaa, monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai sisäistä 
toteuttajaa eikä voi toimia sellaisena.

Or. en

Perustelu

Organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ei tule korvata olemassa olevia 
rahoitusmarkkinadirektiivin luokkia.

Tarkistus 659
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kun toimivaltainen viranomainen 
torjuu kotijäsenvaltion arvion, jonka 
mukaan organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä ei vastaa 
säänneltyä markkinaa, monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai sisäistä 
toteuttajaa eikä voi toimia sellaisena, 
kyseinen toimivaltainen viranomainen voi 
siirtää asian takaisin EAMV:lle, joka voi 
toimia sille asetuksen (EU) N:o 1095/2010 
19 artiklassa siirretyn toimivallan 
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mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sisämarkkinoiden tasapuolisia kilpailuedellytyksiä ei voida varmistaa, jos millään 
mekanismilla ei voida välttää erilaisia kansallisia tulkintoja.

Tarkistus 660
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun rahoitusväline on saatavilla 
säännellyillä markkinoilla tai 
monenkeskisessä kauppajärjestelmässä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
organisoidut kaupankäyntijärjestelmät 
voivat toteuttaa suuria toimeksiantoja 
vain kyseisen rahoitusvälineen 
hyväksyttäviltä vastapuolilta.

Or. en

Tarkistus 661
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
organisoidut kaupankäyntijärjestelmät 
sallivat tai mahdollistavat algoritmisen 
kaupankäynnin järjestelmiensä kautta, 
niillä on käytössä tehokkaat järjestelmät, 
menettelyt ja järjestelyt 51 artiklan 
mukaisten edellytysten noudattamiseksi.

4. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että
organisoiduilla 
kaupankäyntijärjestelmillä on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt 51 artiklan mukaisten 
edellytysten noudattamiseksi tai muut 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
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kaupankäyntitavan kannalta 
asianmukaiset menettelyt ja järjestelyt.

Or. en

Perustelu

Sekä monenkeskisiä että organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä koskevien vaatimusten olisi 
oltava samat järjestelmien häiriönsietokyvyn, hintavaihtelurajojen ja sähköisen 
kaupankäynnin osalta. Mukautus 19 artiklan 4 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 662
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos
organisoidut kaupankäyntijärjestelmät
sallivat tai mahdollistavat algoritmisen 
kaupankäynnin järjestelmiensä kautta,
niillä on käytössä tehokkaat järjestelmät, 
menettelyt ja järjestelyt 51 artiklan 
mukaisten edellytysten noudattamiseksi.

4. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
organisoidut kaupankäyntijärjestelmät
noudattavat 51 ja 51 a artiklan mukaisia 
edellytyksiä ja että niillä on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sitä varten.

Or. en

Tarkistus 663
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
markkinoiden ylläpitäjät toteuttavat 
aiheelliset toimenpiteet yksilöidäkseen ja 
ratkaistakseen kaikki eturistiriidat, joita 
saattaa aiheutua niiden organisoidun 
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kaupankäyntijärjestelmän valvonnan ja 
käytön yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Organisoitua kaupankäyntijärjestelmää ylläpitäviä sijoituspalveluyrityksiä ja markkinoiden 
ylläpitäjiä on vaadittava yksilöimään ja ratkaisemaan eturistiriidat, jotta varmistetaan 
toimeksiantojen asianmukainen käsittely. Tällä varmistetaan, että asiakkailla on riittävä 
suoja myös silloin, kun omaa pääomaa käytetään asiakkaiden toimeksiantojen 
mahdollistamiseen, mikä myös täydellisellä oman pääoman käyttökiellolla pyrittiin 
saavuttamaan.

Tarkistus 664
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä saavuttaa 
samalla rahoitusvälineellä vastaavan 
kaupankäyntivolyymin kuin kilpaileva 
monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä 
tai säännelty markkina tai kun tuolla 
rahoitusvälineellä saavutetaan merkittävä 
kaupankäyntivolyymi, jäsenvaltioiden on 
vaadittava, että organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän on täytettävä 
kaikki monenkeskiselle 
kauppajärjestelmälle asetetut edellytykset.

Or. en

Perustelu

On säilytettävä kauppapaikkojen väliset tasapuoliset kilpailuedellytykset. Sama profiili, samat 
säännöt.
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Tarkistus 665
Anne E. Jensen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksen, 
jotta voidaan määritellä, katsotaanko 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
markkinaosuus 1 c kohdassa tarkoitetulla 
tavalla merkittäväksi.

Or. en

Tarkistus 666
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EAMV toteuttaa vertaisarviointeja, 
jotta voidaan yksilöidä jäsenvaltioiden 
jatkuvan valvonnan parhaat käytännöt, ja 
antaa komissiolle viimeistään [...] 
mennessä ohjeita toimenpiteistä, joilla 
voitaisiin varmistaa vahvempi valvonta 
jäsenvaltioissa.
__________________
*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä 
kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Koko EU:ssa tarvitaan riittävä sijoittajien suojataso. Parhaista toimintatavoista olisi 
vaihdettava tietoa jäsenvaltioiden kesken.
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Tarkistus 667
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset toteuttavat kaikki
aiheelliset toimenpiteet havaitakseen 
sijoituspalveluyrityksen, mukaan luettuina 
sen johto, työntekijät ja 
sidonnaisasiamiehet tai muut heihin 
suoraan tai epäsuorasti yhteydessä olevat 
henkilöt, ja sen asiakkaiden väliset 
eturistiriidat tai asiakkaiden väliset 
eturistiriidat, joita syntyy sijoitus- tai 
oheispalvelujen tai niiden yhdistelmien 
tarjoamisen yhteydessä.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset toteuttavat kaikki
aiheelliset toimenpiteet havaitakseen
kaikki sijoituspalveluyrityksen, mukaan 
luettuina sen johto, työntekijät ja 
sidonnaisasiamiehet tai muut heihin 
suoraan tai epäsuorasti yhteydessä olevat 
henkilöt, ja sen asiakkaiden väliset 
eturistiriidat, asiakkaiden väliset 
eturistiriidat, joita syntyy sijoitus- tai 
oheispalvelujen tarjoamisen yhteydessä,
tai eturistiriidat, jotka aiheutuvat 
kannustimista, tai eturistiriidat, joita 
syntyy sijoituspalveluyrityksen omien 
tuotteiden tai niiden yhdistelmien 
tarjoamisen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 668
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset toteuttavat kaikki 
aiheelliset toimenpiteet havaitakseen 
sijoituspalveluyrityksen, mukaan luettuina 
sen johto, työntekijät ja 
sidonnaisasiamiehet tai muut heihin 
suoraan tai epäsuorasti yhteydessä olevat 
henkilöt, ja sen asiakkaiden väliset 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset toteuttavat kaikki 
tarvittavat toimenpiteet havaitakseen 
sijoituspalveluyrityksen, mukaan luettuina 
sen johto, työntekijät ja 
sidonnaisasiamiehet tai muut heihin 
suoraan tai epäsuorasti yhteydessä olevat 
henkilöt, ja sen asiakkaiden väliset 
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eturistiriidat tai asiakkaiden väliset 
eturistiriidat, joita syntyy sijoitus- tai 
oheispalvelujen tai niiden yhdistelmien 
tarjoamisen yhteydessä.

eturistiriidat tai asiakkaiden väliset 
eturistiriidat, joita syntyy sijoitus- tai 
oheispalvelujen tai niiden yhdistelmien 
tarjoamisen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 669
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sijoituspalveluyrityksen on selvästi 
ilmoitettava asiakkaalle eturistiriitojen 
yleinen luonne ja/tai lähteet ennen kuin se 
alkaa suorittaa liiketoimia asiakkaan 
lukuun, jos sijoituspalveluyrityksen 16 
artiklan 3 kohdan mukaisesti soveltamat 
toiminta- ja hallintojärjestelyt, joiden 
tavoitteena on eturistiriitojen 
ehkäiseminen, eivät ole riittävät 
varmistamaan, että asiakkaan etuihin
kohdistuvilta riskeiltä vältytään.

2. Sijoituspalveluyrityksen on selvästi 
ilmoitettava asiakkaalle eturistiriitojen 
yleinen luonne ja/tai lähteet ennen kuin se 
alkaa suorittaa liiketoimia asiakkaan 
lukuun, jos sijoituspalveluyrityksen 16 
artiklan 3 kohdan mukaisesti soveltamat 
toiminta- ja hallintojärjestelyt, joiden 
tavoitteena on eturistiriitojen 
ehkäiseminen, eivät ole riittävät 
varmistamaan, että asiakkaan etuihin
kohdistuvat riskit hallitaan ja niiltä
vältytään.

Or. en

Perustelu

Palvelutarjoajien ja sijoittajien väliset eturistiriidat on vältettävä.

Tarkistus 670
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sijoituspalveluyrityksen on selvästi 2. Järjestelyt, joita sijoituspalveluyritykset 
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ilmoitettava asiakkaalle eturistiriitojen 
yleinen luonne ja/tai lähteet ennen kuin 
se alkaa suorittaa liiketoimia asiakkaan 
lukuun, jos sijoituspalveluyrityksen 
16 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
soveltamat toiminta- ja hallintojärjestelyt, 
joiden tavoitteena on eturistiriitojen 
ehkäiseminen, eivät ole riittävät 
varmistamaan, että asiakkaan etuihin 
kohdistuvilta riskeiltä vältytään.

toteuttavat 1 kohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden arviointia, palkkausta, 
palkitsemista tai ylentämistä varten, eivät 
saisi kannustaa heitä milloinkaan 
toimimaan tavalla, joka ei olisi 
asiakkaiden edun mukainen. Näiden 
järjestelyjen ei etenkään pitäisi kannustaa 
ketään henkilöitä, mukaan luettuina itse 
yritys, sen johto, työntekijät ja 
sidonnaisasiamiehet tai muut niihin 
suoraan tai epäsuorasti yhteydessä olevat 
henkilöt, suosittelemaan tiettyä 
rahoitusvälinettä tai tiettyä 
rahoitusvälineiden luokkaa asiakkailleen.

Or. en

Tarkistus 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rahaston välittömästi saamat tulot 
palautetaan kaikilla suorilla 
kustannuksilla vähennettynä nettona 
rahaston omistajille. Kun nämä suorat 
kustannukset suorittaa 
rahastonhoitoyhtiön tytäryhtiö, niiden on 
oltava suhteellisia vastaaviin ulkoisiin 
kustannuksiin nähden ja riippumattomien 
johtajien hyväksymiä.

Or. en

Perustelu

Suorat kustannukset olisi palautettava kyseisen rahaston omistajille mahdollisten 
eturistiriitojen vähentämiseksi.
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Tarkistus 672
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sijoituspalveluyrityksen on selvästi 
ilmoitettava asiakkaalle eturistiriitojen 
yleinen luonne ja/tai lähteet ennen kuin 
se alkaa suorittaa liiketoimia asiakkaan 
lukuun, jos sijoituspalveluyrityksen 
16 artiklan 3 kohdan mukaisesti soveltamat 
toiminta- ja hallintojärjestelyt, joiden 
tavoitteena on eturistiriitojen 
ehkäiseminen, eivät ole riittävät 
varmistamaan, että asiakkaan etuihin 
kohdistuvilta riskeiltä vältytään.

2. Sijoituspalveluyrityksen ei pidä suorittaa 
liiketoimia asiakkaan lukuun, jos 
sijoituspalveluyrityksen 16 artiklan 
3 kohdan mukaisesti soveltamat toiminta-
ja hallintojärjestelyt, joiden tavoitteena on 
eturistiriitojen ehkäiseminen, eivät ole 
riittävät varmistamaan, että asiakkaan 
etuihin kohdistuvilta riskeiltä vältytään.

Or. en

Tarkistus 673
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sijoituspalveluyrityksen on selvästi 
ilmoitettava asiakkaalle eturistiriitojen 
yleinen luonne ja/tai lähteet ennen kuin se 
alkaa suorittaa liiketoimia asiakkaan 
lukuun, jos sijoituspalveluyrityksen 
16 artiklan 3 kohdan mukaisesti soveltamat 
toiminta- ja hallintojärjestelyt, joiden 
tavoitteena on eturistiriitojen 
ehkäiseminen, eivät ole riittävät 
varmistamaan, että asiakkaan etuihin 
kohdistuvilta riskeiltä vältytään.

2. Sijoituspalveluyrityksen on selvästi 
ilmoitettava asiakkaalle eturistiriitojen 
yleinen luonne ja/tai lähteet ennen kuin se 
alkaa suorittaa liiketoimia asiakkaan 
lukuun, jos sijoituspalveluyrityksen 
16 artiklan 3 kohdan mukaisesti soveltamat 
toiminta- ja hallintojärjestelyt, joiden 
tavoitteena on eturistiriitojen 
ehkäiseminen, eivät ole riittävät 
varmistamaan, että asiakkaan etuihin 
kohdistuvilta riskeiltä vältytään.

Or. en
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Tarkistus 674
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat toimenpiteitä, 
joilla

3. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
määrätään

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen kysymys alalla, jolla EAMV on jo antanut suuntaviivoja, joten on 
aiheellisempaa, että valtuudet annetaan EAMV:lle.

Tarkistus 675
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) luodaan tarkoituksenmukaiset perusteet 
sellaisten eturistiriitojen määrittelemiseksi, 
jotka saattavat vahingoittaa 
sijoituspalveluyrityksen asiakkaiden tai 
potentiaalisten asiakkaiden etuja.

(b) luodaan tarkoituksenmukaiset perusteet 
sellaisten eturistiriitojen määrittelemiseksi, 
jotka saattavat vahingoittaa 
sijoituspalveluyrityksen asiakkaiden tai 
potentiaalisten asiakkaiden etuja.
Katettuihin aloihin olisi sisällytettävä 
vähintään sijoitustuotteita koskevien 
myyntitavoitteiden käyttäminen, 
palkitseminen, palkkiot tai 
luontoissuoritukset työntekijöille tai 
edustajille, jotka osallistuvat 
yksityisasiakkaisiin kohdistuvaan 
rahoitusvälineitä koskevaan neuvontaan 
tai myyntiin, sekä työntekijöiden tai 
edustajien toiminnan arviointi, jossa näitä 
työntekijöitä tai edustajia kannustetaan 
toimimaan muutoin kuin kunkin 
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yksittäisen yksityisasiakkaan edun 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 676
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) luodaan tarkoituksenmukaiset perusteet 
sellaisten eturistiriitojen määrittelemiseksi, 
jotka saattavat vahingoittaa 
sijoituspalveluyrityksen asiakkaiden tai 
potentiaalisten asiakkaiden etuja.

(b) luodaan tarkoituksenmukaiset perusteet 
sellaisten eturistiriitojen määrittelemiseksi, 
jotka saattavat vahingoittaa 
sijoituspalveluyrityksen asiakkaiden tai 
potentiaalisten asiakkaiden etuja. Tämä 
sisältää sijoitustuotteita koskevien 
myyntitavoitteiden suhteettoman käytön, 
joka saattaa vahingoittaa 
sijoituspalvelujen tarjoamisen laatua ja 
objektiivisuutta.

Or. en

Perustelu

Työntekijät, jotka haluavat toimia laillisten sääntöjen ja oman ammattitaitonsa ja 
pätevyytensä mukaisesti, joutuvat joskus tilanteisiin, joissa hyvien neuvojen kysyntä on 
ristiriidassa myyntitavoitteiden kanssa. Myyntitavoitteet eivät sinänsä ole huono asia, mutta 
niiden olisi oltava asianmukaisia ja suhteellisia, eivätkä ne saisi olla millään tavalla 
ristiriidassa laadukkaiden neuvojen tarjoamisen kanssa.

Tarkistus 677
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) luodaan tarkoituksenmukaiset perusteet 
sellaisten eturistiriitojen määrittelemiseksi, 
jotka saattavat vahingoittaa 
sijoituspalveluyrityksen asiakkaiden tai 
potentiaalisten asiakkaiden etuja.

(b) luodaan tarkoituksenmukaiset perusteet 
sellaisten eturistiriitojen määrittelemiseksi, 
jotka saattavat vahingoittaa 
sijoituspalveluyrityksen asiakkaiden tai 
potentiaalisten asiakkaiden etuja, mukaan 
luettuina kannustimista aiheutuvat 
eturistiriidat taikka eturistiriidat, joita 
esiintyy omia tuotteitaan myyvissä 
sijoituspalveluyrityksissä.

Or. en

Tarkistus 678
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta – 1 a ja 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
_______________________
*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä …

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen kysymys alalla, jolla EAMV on jo antanut suuntaviivoja, joten on 
aiheellisempaa, että valtuudet annetaan EAMV:lle.
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Tarkistus 679
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritys toimii rehellisesti, 
tasapuolisesti, ammattimaisesti ja 
asiakkaidensa etujen mukaisesti 
tarjotessaan näille sijoituspalveluja ja/tai 
tarvittaessa oheispalveluja ja noudattaa 
erityisesti tässä artiklassa ja 25 artiklassa 
määritettyjä periaatteita.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritys toimii rehellisesti, 
tasapuolisesti, ammattimaisesti ja 
asiakkaidensa etujen mukaisesti 
tarjotessaan näille sijoituspalveluja ja/tai 
tarvittaessa oheispalveluja ja noudattaa 
erityisesti vähittäismarkkinoille 
tarkoitetuista sijoitustuotteista ... päivänä 
...kuuta ... annetun asetuksen (EU) N:o 
.../... säännöksiä ja vakuutusedustuksesta 
9 päivänä joulukuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/92/EY säännöksiä sekä
tässä artiklassa ja 25 artiklassa määritettyjä 
periaatteita.

Or. fr

Tarkistus 680
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun sijoituspalveluyritykset suunnittelevat 
uusia sijoitustuotteita tai strukturoituja 
talletuksia ammattimaisille asiakkaille tai 
yksityisasiakkaille myytäviksi, kyseiset 
tuotteet suunnitellaan siten, että ne 
täyttävät yksilöityjen kohdemarkkinoiden 
(ammattimainen tai yksityinen) tarpeet 
asianomaisessa asiakasryhmässä, ja että 
sijoituspalveluyritykset toteuttavat 
kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että sijoitustuotetta markkinoidaan ja 
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levitetään kohdemarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 681
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun sijoituspalveluyritykset suunnittelevat 
uusia sijoitustuotteita tai strukturoituja 
talletuksia ammattimaisille asiakkaille tai 
yksityisasiakkaille myytäviksi, kyseiset 
tuotteet suunnitellaan siten, että ne 
täyttävät yksilöityjen kohdemarkkinoiden 
tarpeet asianomaisessa asiakasryhmässä, 
ja että sijoituspalveluyritykset toteuttavat 
kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että (i) kun sijoituspalveluyritys tai sen 
tytäryhtiöt harjoittavat 
suoramarkkinointia yksityissijoittajille, 
sijoitustuotetta markkinoidaan ja 
levitetään kohderyhmään kuuluville 
asiakkaille, ja/tai (ii) sijoituspalveluyritys 
valmistelee kohdemarkkinoille sopivan 
materiaalin, joka asetetaan käytettäväksi 
kaikille kolmansille osapuolille, jotka 
jakelevat sijoitustuotetta tai strukturoitua 
talletusta yksityisasiakkaille.

Or. en

Perustelu

Tekstiä on laajennettava, jotta otetaan huomioon se, että tuotteiden valmistajat jakelevat 
tuotettaan käyttäen erilaisia kanavia, joiden suhteen ne eivät aina voi käyttää laillista tai 
sopimukseen perustuvaa valvontaa. Esimerkiksi neuvojat ovat usein nimettyjä ja heille
maksaa usein asiakas, eivätkä he kuulu samaan yritysryhmään kuin tuotteen valmistaja.
Tuotteen valmistava sijoituspalveluyritys ei siten voi sopimuksen perusteella valvoa 
kolmannen osapuolen myyntiprosessia.
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Tarkistus 682
Leonardo Domenici

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyritykset arvioivat 
jakelemiensa ja erityisesti suoraan 
suunnittelemiensa rahoitusvälineiden 
yleistä koostumusta ottaen aiheellisella 
tavalla huomioon niiden ominaisuudet 
verrattuna niihin ominaisuuksiin ja 
tarpeisiin, joita on potentiaalisella 
asiakasryhmällä, jolle kyseiset välineet on 
suunnattu. Jäsenvaltioiden on vaadittava, 
että sijoituspalveluyritykset toteuttavat 
kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että myynti- ja jakelupolitiikka vastaa 
soveltuvuuden ja asianmukaisuuden 
arviointia koskevia sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään, mitä sijoituspalveluyritysten vaaditaan tekevän 
varmistaakseen, että kaikki niiden jakelemat ja erityisesti itse suunnittelemat rahoitusvälineet 
on ennalta arvioitu, jotta varmistetaan, että niiden ominaisuudet vastaavat potentiaalisen 
asiakasryhmän tarpeita. Sijoituspalveluyrityksen on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet 
varmistaakseen, että myynti- ja jakelupolitiikka noudattaa soveltuvuuden ja 
asianmukaisuuden arviointia koskevia sääntöjä.

Tarkistus 683
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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kun sijoituspalveluyritykset suunnittelevat 
sijoitustuotteita tai strukturoituja 
talletuksia yksityisasiakkaille myytäviksi, 
kyseiset tuotteet suunnitellaan siten, että 
ne täyttävät yksilöityjen 
kohdemarkkinoiden tarpeet 
asianomaisessa asiakasryhmässä, ja että 
sijoituspalveluyritykset toteuttavat 
kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että sijoitustuotetta markkinoidaan ja 
levitetään kohderyhmän asiakkaille, paitsi 
jos tuote on suunniteltu asiakkaan 
erityistä pyyntöä vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Ilmoittamisvelvollisuus on asiakkaalle annettavan tiedon kulmakivi, ja tietojen avoimuuden 
on toteuduttava sopivalla tasolla ja hetkellä, ja kiellot johtavat siihen, että asiakkaat ja 
erityisesti yksityisasiakkaat eivät saa neuvontaa.

Tarkistus 684
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
varmistettava, että sijoituspalveluyritykset 
arvioivat jakelemiensa ja erityisesti 
suoraan suunnittelemiensa 
rahoitusvälineiden yleistä koostumusta 
ottaen aiheellisella tavalla huomioon 
niiden ominaisuudet verrattuna niihin 
ominaisuuksiin ja tarpeisiin, joita on 
potentiaalisella asiakasryhmällä, jolle 
kyseiset välineet on suunnattu. Tässä 
arvioinnissa on otettava huomioon 
täydellinen asiakkaan suoja, jonka 
tarjoaa liikkeeseenlaskija, joka on 
direktiivin 2006/48/EY 80 artiklan 
8 kohdassa tarkoitetun laitosten 
suojajärjestelmän jäsen. Jäsenvaltioiden 
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on lisäksi vaadittava, että 
sijoituspalveluyritykset toteuttavat 
kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että myynti- ja jakelupolitiikka vastaa 
soveltuvuuden ja asianmukaisuuden 
arviointia koskevia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 685
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyritykset arvioivat 
jakelemiensa ja erityisesti suoraan 
suunnittelemiensa rahoitusvälineiden 
yleistä koostumusta ottaen aiheellisella 
tavalla huomioon niiden ominaisuudet 
verrattuna niihin ominaisuuksiin ja 
tarpeisiin, joita on potentiaalisella 
asiakasryhmällä, jolle kyseiset välineet on 
suunnattu. Tässä arvioinnissa otetaan 
huomioon täydellinen asiakkaan suoja, 
jonka tarjoaa liikkeeseenlaskija, joka on 
direktiivin 2006/48/EY 80 artiklan 
8 kohdassa tarkoitetun laitosten 
suojajärjestelmän jäsen. Jäsenvaltioiden 
on lisäksi vaadittava, että 
sijoituspalveluyritykset toteuttavat 
kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että myynti- ja jakelupolitiikka vastaa 
soveltuvuuden ja asianmukaisuuden 
arviointia koskevia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 686
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaiken tiedon, mainonta mukaan lukien, 
jonka sijoituspalveluyritys osoittaa 
asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille, 
on oltava asiallista ja selkeää eikä se saa 
olla harhaanjohtavaa. Mainonnan on oltava 
selvästi tunnistettavissa mainonnaksi.

2. Kaiken tiedon, mainonta ja markkinointi 
mukaan lukien, jonka sijoituspalveluyritys 
osoittaa asiakkaille tai potentiaalisille 
asiakkaille, on oltava asiallista ja selkeää 
eikä se saa olla harhaanjohtavaa.
Mainonnan on oltava selvästi 
tunnistettavissa mainonnaksi.

Kaikessa mainonnassa tai 
markkinoinnissa on esitettävä selkeästi ja 
näkyvästi liitteessä II a kuvatussa 
muodossa:
(a) tarjoajan perimät 
kokonaiskustannukset, kun kyseessä ovat 
sijoituspalveluyrityksen mainostamat 
sijoituspalvelut tai rahoitusvälineet
(b) kokonaisinvestointikustannukset, kun 
kyseessä ovat sijoituspalvelut tai 
rahoitusvälineet, joita mainostetaan 
myyntikanavassa, jossa sovelletaan 
lisäkustannuksia tai alennuksia.

Or. en

Perustelu

Korkea ilmoitusvelvollisuuden taso, joka sisältää sekä tarjoajan perimät 
kokonaiskustannukset että investoinnin kokonaiskustannukset, varmistaa sen, että sijoittajat 
saavat riittävästi informaatiota tietoon perustuvan sijoituspäätöksen tekemistä varten.

Tarkistus 687
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sijoituspalveluyritys saa antaa 
ainoastaan ei-riippumatonta 
sijoitusneuvontaa tai riippumatonta 
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neuvontaa.

Or. en

Perustelu

Jos sijoituspalveluyritykset voivat tarjota sekä ei-riippumatonta että riippumatonta 
neuvontaa, se voi olla asiakkaiden kannalta hyvin harhaanjohtavaa.

Tarkistus 688
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyritykset antavat 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille 
jatkuvasti tietoa seuraavista:
– tuotevalikoima,
– kohdemarkkinoiden kuvaus,
– asiakasrakenteen kuvaus,
– sisäiset myyntitavoitteet,
– toteutunut myynti,
– sisäisiä kannustimia koskeva säännöstö.
Jos kaikki sijoituspalveluyrityksen 
myymät tuotteet tai sen sisäiset 
myyntitavoitteet eivät vastaa sen 
asiakasrakennetta, myyntitavoitteita on 
tarkistettava ja valvojalla on mahdollisuus 
jäädyttää tiettyjen tuotteiden myynti.

Or. en

Tarkistus 689
Astrid Lulling
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille 
on toimitettava asianmukaista tietoa

Asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille 
on toimitettava asianmukaista tietoa 
ymmärrettävässä muodossa sopivimmalla 
hetkellä ottaen huomioon asiakkaan 
erityispiirteet

Or. en

Tarkistus 690
Anne E. Jensen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä, 
annetaanko neuvonta riippumattomasti ja 
perustuuko se laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
sijoituspalveluyritys asiakkaalle jatkuvaa
arviointia asiakkaille suositeltujen 
rahoitusvälineiden sopivuudesta,

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä
etukäteen, liittyykö neuvontaan 
kolmannen osapuolen kannustimien 
hyväksymistä tai vastaanottamista ja 
perustuuko se laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
sijoituspalveluyritys asiakkaalle
säännöllistä arviointia asiakkaille 
suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta, ja ilmoitettava asiakkaalle 
sijoitusneuvonnan 
kokonaiskustannuksista yhtenä ainoana 
rahasummana, joka sisältää sekä 
asiakkaan suoraan sijoitusneuvojalle 
maksamat välityspalkkiot että kolmannen 
osapuolen mahdollisesti maksamat 
kannustimet. Tämä ilmoitus on annettava 
asiakkaalle ennen sijoitusneuvonnan 
tarjoamista.
Palveluja ja neuvonnan kustannuksia 
koskeva ilmoitus on annettava keskeisiä 
palveluja koskevassa ilmoituksessa, jonka 
pituus ei ylitä [kahta sivua] ja jossa 
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esitellään asiakkaalle tarjottavat 
pääasialliset palvelut, neuvonantajan 
pätevyyttä koskevat yksityiskohdat 
sellaisina kuin ne on määritelty 
[24 artiklan 8 a kohdassa] sekä 
asiakkaalle annettavan neuvonnan 
kokonaiskustannukset.
EAMV laatii sitovat tekniset standardit, 
joissa määritellään keskeisiä palveluja 
koskevan asiakirjan pakollinen sisältö.
Jos palkkioiden ja kannustimien 
kustannuksia ei voida määritellä ennen 
neuvonnan tarjoamista, laskentatapa on 
ilmoitettava kattavalla, täsmällisellä ja 
yksinkertaisella tavalla keskeisiä palveluja 
koskevassa asiakirjassa, ja neuvonnasta 
aiheutuvat kokonaiskustannukset on 
ilmoitettava asiakkaalle mahdollisimman 
pian sen jälkeen. Kun sijoitusneuvontaa 
tarjotaan jatkuvalta pohjalta, 
sijoitusneuvonnan kustannusten 
ilmoittaminen, mukaan luettuina 
kannustimet, on suoritettava 
säännöllisesti ja vähintään kerran 
vuodessa. Säännöllisessä raportissa on 
oltava tiedot kaikista edeltävän kauden 
aikana maksetuista tai vastaanotetuista 
kannustimista.

Or. en

Tarkistus 691
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä, 
annetaanko neuvonta riippumattomasti ja
perustuuko se laajaan vai rajoitetumpaan 

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, neuvonnan perusteet on 
täsmennettävä etukäteen, mukaan 
luettuna se, perustuuko se laajaan vai 
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analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
sijoituspalveluyritys asiakkaalle jatkuvaa
arviointia asiakkaille suositeltujen 
rahoitusvälineiden sopivuudesta,

rajoitetumpaan analyysiin markkinoista ja 
tarjoaako sijoituspalveluyritys asiakkaalle
säännöllisesti arviointia asiakkaille 
suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta vai ei, ja ilmoitettava 
asiakkaalle sijoitusneuvonnan 
kokonaiskustannuksista yhtenä ainoana 
rahasummana, joka sisältää sekä 
asiakkaan suoraan sijoitusneuvojalle 
maksamat välityspalkkiot että kolmannen 
osapuolen mahdollisesti maksamat 
kannustimet. Tämä ilmoitus on annettava 
asiakkaalle ennen sijoitusneuvonnan 
tarjoamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan termi "riippumaton", koska sitä tulkitaan jäsenvaltioissa eri tavoin.
Myös "ei-riippumattomien" neuvonantajien olisi oltava velvollisia ilmoittamaan, että 
sijoitusneuvontaa ei tarjota riippumattomalta pohjalta. Tarkistuksella keskitytään 
varmistamaan, että asiakas saa tiedon siitä, perustuuko neuvonta kaikkialla markkinoilla 
saatavissa oleviin tuotteisiin vaiko rajoitetumpaan tuotevalikoimaan.

Tarkistus 692
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä, 
annetaanko neuvonta riippumattomasti ja 
perustuuko se laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
sijoituspalveluyritys asiakkaalle jatkuvaa 
arviointia asiakkaille suositeltujen 
rahoitusvälineiden sopivuudesta,

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista sekä siitä, mistä 
yksityiskohtaisempia tietoja on saatavilla 
ja miten,

Or. en
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Tarkistus 693
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä, 
annetaanko neuvonta riippumattomasti ja 
perustuuko se laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
sijoituspalveluyritys asiakkaalle jatkuvaa
arviointia asiakkaille suositeltujen 
rahoitusvälineiden sopivuudesta,

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun tarjotaan
sijoitusneuvontaa tai salkunhoitoa, on 
täsmennettävä etukäteen, liittyykö 
neuvontaan tai salkunhoitoon kolmannen 
osapuolen kannustimien hyväksymistä tai 
vastaanottamista ja perustuuko se laajaan 
vai rajoitetumpaan analyysiin markkinoista 
ja tarjoaako sijoituspalveluyritys 
asiakkaalle säännöllistä arviointia 
asiakkaille suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta,

Or. en

Tarkistus 694
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä,
annetaanko neuvonta riippumattomasti ja
perustuuko se laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
sijoituspalveluyritys asiakkaalle jatkuvaa
arviointia asiakkaille suositeltujen 
rahoitusvälineiden sopivuudesta,

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä, 
perustuuko se laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
sijoituspalveluyritys asiakkaalle
säännöllistä arviointia asiakkaille 
suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta,

Or. en
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Tarkistus 695
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä,
annetaanko neuvonta riippumattomasti ja 
perustuuko se laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
sijoituspalveluyritys asiakkaalle jatkuvaa
arviointia asiakkaille suositeltujen 
rahoitusvälineiden sopivuudesta,

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä,
liittyykö neuvontaan kolmannen 
osapuolen kannustimien hyväksymistä tai 
vastaanottamista ja perustuuko se laajaan 
vai rajoitetumpaan analyysiin markkinoista 
ja tarjoaako sijoituspalveluyritys 
asiakkaalle säännöllistä arviointia 
asiakkaille suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta,

Or. en

Tarkistus 696
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä, 
annetaanko neuvonta riippumattomasti ja 
perustuuko se laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
sijoituspalveluyritys asiakkaalle jatkuvaa
arviointia asiakkaille suositeltujen 
rahoitusvälineiden sopivuudesta,

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä
etukäteen, liittyykö neuvontaan 
kolmannen osapuolen kannustimien 
hyväksymistä tai vastaanottamista ja 
perustuuko se laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
sijoituspalveluyritys asiakkaalle
säännöllistä arviointia asiakkaille 
suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta,

Or. en



AM\901765FI.doc 39/187 PE489.465v01-00

FI

Tarkistus 697
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä, 
annetaanko neuvonta riippumattomasti ja 
perustuuko se laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
sijoituspalveluyritys asiakkaalle jatkuvaa
arviointia asiakkaille suositeltujen 
rahoitusvälineiden sopivuudesta,

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä
etukäteen, annetaanko neuvonta 
riippumattomasti ja perustuuko se laajaan 
vai rajoitetumpaan analyysiin markkinoista 
ja tarjoaako sijoituspalveluyritys 
asiakkaalle säännöllistä arviointia 
asiakkaille suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta,

Or. en

Tarkistus 698
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä,
annetaanko neuvonta riippumattomasti ja
perustuuko se laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako
sijoituspalveluyritys asiakkaalle jatkuvaa 
arviointia asiakkaille suositeltujen 
rahoitusvälineiden sopivuudesta,

– sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä, että
neuvonta annetaan riippumattomasti ja se
perustuu järkevään markkina-analyysiin, 
joka vastaa asiakkaan tarpeita, ja 
ilmoitettava, miten säännöllisesti
sijoituspalveluyritys tarjoaa asiakkaalle 
jatkuvaa arviointia asiakkaille suositeltujen 
rahoitusvälineiden sopivuudesta,

Or. en

Tarkistus 699
Sven Giegold
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– siitä, koskeeko sijoitusneuvonta 
asiakkaan koko salkkua vai annetaanko 
neuvontaa vain tietyistä tuotteista,

Or. en

Tarkistus 700
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ehdotetuista tuotetyypeistä, ja jos niitä 
hallinnoi samaan konserniin kuuluva 
yksikkö, kyseiset tuotteet on yksilöitävä,

Or. en

Tarkistus 701
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– siitä, annetaanko neuvontaa vain yhtä 
transaktiota varten vai jatkuvalta 
pohjalta,

Or. en
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Tarkistus 702
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– rahoitusvälineistä ja ehdotetuista 
sijoitusstrategioista; tähän tulisi sisältyä 
asianmukaista neuvontaa ja varoituksia 
kyseisiin rahoitusvälineisiin tehtäviin 
sijoituksiin ja erityisiin sijoitusstrategioihin 
sisältyvistä riskeistä,

– rahoitusvälineistä ja ehdotetuista 
sijoitusstrategioista; tähän tulisi sisältyä
sekä suoraan että välillisesti omistettujen 
kohde-etuuksien täysi jakauma ja 
sitoumus esittää täysi prosentuaalinen 
jakauma vähintään vuosineljänneksittäin 
siten, että raportoinnin enimmäisviive on 
60 päivää sekä asianmukaista neuvontaa ja 
varoituksia kyseisiin rahoitusvälineisiin 
tehtäviin sijoituksiin ja erityisiin 
sijoitusstrategioihin sisältyvistä riskeistä,

Or. en

Perustelu

Korkea ilmoitusvelvollisuuden taso, joka sisältää sekä tarjoajan perimät 
kokonaiskustannukset että investoinnin kokonaiskustannukset, varmistaa sen, että sijoittajat 
saavat riittävästi informaatiota tietoon perustuvan sijoituspäätöksen tekemistä varten.

Tarkistus 703
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– rahoitusvälineistä ja ehdotetuista 
sijoitusstrategioista; tähän tulisi sisältyä 
asianmukaista neuvontaa ja varoituksia 
kyseisiin rahoitusvälineisiin tehtäviin 
sijoituksiin ja erityisiin sijoitusstrategioihin 
sisältyvistä riskeistä,

– suunnitelluista kohdemarkkinoista,
rahoitusvälineistä, niiden rakenteesta ja 
ehdotetuista sijoitusstrategioista; tähän 
tulisi sisältyä asianmukaista neuvontaa ja 
varoituksia kyseisiin rahoitusvälineisiin 
tehtäviin sijoituksiin ja erityisiin 
sijoitusstrategioihin sisältyvistä riskeistä,

Or. en
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Tarkistus 704
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– rahoitusvälineistä ja ehdotetuista 
sijoitusstrategioista; tähän tulisi sisältyä 
asianmukaista neuvontaa ja varoituksia 
kyseisiin rahoitusvälineisiin tehtäviin 
sijoituksiin ja erityisiin sijoitusstrategioihin 
sisältyvistä riskeistä,

– rahoitusvälineistä ja ehdotetuista 
sijoitusstrategioista; tähän tulisi sisältyä 
asianmukaista neuvontaa ja varoituksia 
kyseisiin rahoitusvälineisiin tehtäviin 
sijoituksiin ja erityisiin sijoitusstrategioihin 
sisältyvistä riskeistä riippumatta siitä, 
liittyykö palveluun tai tuotteeseen 
kolmannen osapuolen rahallista tai 
muuta kuin rahallista suoritusta,

Or. en

Tarkistus 705
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toimeksiantojen toteuttamispaikoista, – toimeksiantojen toteuttamispaikoista;
kun asiakkaan toimeksiannot välitetään 
toteuttamispaikalle, tiedoissa on 
yksilöitävä sijoituspalveluyrityksen 
suhteet tähän toteuttamispaikkaan, 
mukaan luettuina mutta ei niihin 
rajoittuen välitysjärjestelyt, 
kaupankäyntialennusten mahdollisuus, 
osakkuudet ja omistukset,

Or. en

Perustelu

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 
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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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 706
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toimeksiantojen toteuttamispaikoista, – pääasiallisista toimeksiantojen 
toteuttamispaikoista, sekä

Or. en

Tarkistus 707
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kuluista ja liitännäisistä veloituksista. – kuluista ja liitännäisistä veloituksista, 
mukaan luettuna hoitopalkkioiden, 
kaikkien lisäkustannusten tai maksujen 
täysi jakautuminen, ja

(a) tarjoajan perimät 
kokonaiskustannukset, kun kyseessä ovat 
sijoituspalveluyrityksen asiakkaalle tai 
mahdolliselle asiakkaalle mainostamat 
sijoituspalvelut tai rahoitusvälineet
(b) kokonaisinvestointikustannukset, kun 
kyseessä ovat sijoituspalvelut tai 
rahoitusvälineet, joita mainostetaan 
asiakkaalle tai mahdolliselle asiakkaalle 
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myyntikanavassa.

Or. en

Perustelu

Korkea ilmoitusvelvollisuuden taso, joka sisältää sekä tarjoajan perimät
kokonaiskustannukset että investoinnin kokonaiskustannukset, varmistaa sen, että sijoittajat 
saavat riittävästi informaatiota tietoon perustuvan sijoituspäätöksen tekemistä varten.

Tarkistus 708
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kuluista ja liitännäisistä veloituksista. – kuluista ja liitännäisistä veloituksista, 
jotka liittyvät sekä sijoituspalveluihin että 
rahoitusvälineisiin, joita asiakkaille 
suositellaan.

Or. en

Perustelu

Kulujen ja liitännäisten veloitusten on liityttävä sekä palveluihin että tuotteisiin.

Tarkistus 709
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kuluista ja liitännäisistä veloituksista. – kuluista ja liitännäisistä veloituksista, 
mukaan luettuna neuvonnan hinta ja 
miten asiakas voi maksaa siitä.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että neuvonnan kustannukset tehdään selväksi asiakkaille.
Tämä antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida saamiensa palvelujen arvoa ja parantaa 
kilpailua antamalla heille mahdollisuuden vertailla yritysten kustannuksia.

Tarkistus 710
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kuluista ja liitännäisistä veloituksista. – kuluista ja liitännäisistä veloituksista 
yksityiskohtaisesti jokaisen transaktion tai 
palvelun osalta prosenttiosuutena ja 
kokonaissummana, joka sisältää 
neuvonnan kustannuksen ja sen, miten 
nämä kustannukset katetaan.

Or. en

Tarkistus 711
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kuluista ja liitännäisistä veloituksista. – kuluista ja liitännäisistä veloituksista
siten, että on ilmoitettava neuvonnan 
kustannukset ja maksutapa.

Or. en

Tarkistus 712
Catherine Stihler
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kuluista ja liitännäisistä veloituksista. – kuluista ja liitännäisistä veloituksista
siten, että on ilmoitettava neuvonnan 
hinta ja miten asiakas voi maksaa siitä.

Or. en

Tarkistus 713
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kuluista ja liitännäisistä veloituksista. – tarvittaessa kuluista ja liitännäisistä 
veloituksista.

Or. en

Tarkistus 714
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu tieto olisi annettava 
ymmärrettävässä muodossa siten, että 
asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat voivat 
kohtuullisesti ymmärtää tarjottavan 
sijoituspalvelun ja tietyn 
rahoitusvälinetyypin ominaispiirteet ja 
siihen sisältyvät riskit voidakseen tehdä 
perusteltuja sijoituspäätöksiä. Tämä tieto
voidaan esittää vakiomuotoisena.

Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu tieto olisi annettava 
ymmärrettävässä muodossa siten, että 
asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat voivat 
kohtuullisesti ymmärtää tarjottavan 
sijoituspalvelun ja tietyn 
rahoitusvälinetyypin ominaispiirteet ja 
siihen sisältyvät riskit voidakseen tehdä 
perusteltuja sijoituspäätöksiä. Jäsenvaltiot 
voivat vaatia, että tämä tieto esitetään
vakiomuotoisena.
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Or. en

Perustelu

Asiakkaiden on helpompi vertailla palveluja ja niihin liittyviä kustannuksia, jos jäsenvaltiot 
edellyttävät tiedon esittämistä vakiomuotoisena.

Tarkistus 715
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu tieto olisi annettava 
ymmärrettävässä muodossa siten, että 
asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat voivat 
kohtuullisesti ymmärtää tarjottavan 
sijoituspalvelun ja tietyn 
rahoitusvälinetyypin ominaispiirteet ja 
siihen sisältyvät riskit voidakseen tehdä 
perusteltuja sijoituspäätöksiä. Tämä tieto
voidaan esittää vakiomuotoisena.

Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu tieto olisi annettava 
ymmärrettävässä muodossa siten, että 
asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat voivat 
kohtuullisesti ymmärtää tarjottavan 
sijoituspalvelun ja tietyn 
rahoitusvälinetyypin ominaispiirteet ja 
siihen sisältyvät riskit voidakseen tehdä 
perusteltuja sijoituspäätöksiä. Jäsenvaltiot 
voivat vaatia, että tämä tieto esitetään
vakiomuotoisena.

Or. en

Tarkistus 716
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kuluja ja veloituksia koskevan tiedon on 
sisällettävä kaikki sijoituksen 
arvonalennukset, jotka eivät aiheudu 
investointiin liittyvän riskin 
toteutumisesta.



PE489.465v01-00 48/187 AM\901765FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 717
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tiedot on esitettävä säännöllisesti 
vähintään kerran vuodessa, ja summat on 
ilmoitettava täsmällisesti.

Or. en

Tarkistus 718
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikki välityspalkkiot, provisiot, 
rahalliset tai muut kuin rahalliset edut, 
joita kolmannelle osapuolelle maksetaan 
tai annetaan tai joita kolmas osapuoli 
maksaa tai antaa asiakkaalle tarjotusta 
sijoituspalvelusta tai oheispalvelusta, olisi 
julkaistava näkyvästi 
sijoituspalveluyrityksen tiloissa ja 
esitettävä selkeästi asiakkaalle ennen 
kyseisen palvelun tarjoamista myös 
kaikessa markkinointimateriaalissa, ja ne 
olisi suunniteltava siten, että parannetaan 
asiakkaalle tarjotun kyseisen palvelun 
laatua eikä estetä yritystä noudattamasta 
velvollisuuttaan toimia asiakkaan edun 
mukaisesti. Ilmoituksen olisi sisällettävä 
välityspalkkioiden, provisioiden tai 
muiden etujen olemassaolo, luonne ja 
määrä.
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EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
joissa määritellään edellytykset sille, 
miten sijoituspalveluyritykset voivat 
täyttää tämän kohdan vaatimukset.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...*.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset 
täytäntöönpanostandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti.
_________________
*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä …

Or. en

Tarkistus 719
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun sijoituspalveluyritys ilmoittaa 
asiakkaalle, että sijoitusneuvonta 
annetaan riippumattomasti,

Poistetaan.

i) yrityksen on arvioitava riittävän suuri 
määrä markkinoilla saatavilla olevia 
rahoitusvälineitä. Rahoitusvälineiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden 
tarjoajia, eivätkä ne saisi rajoittua 
sellaisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin 
tai tarjoamiin rahoitusvälineisiin, joilla 
on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen,
ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
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kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen 
kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 720
Anne E. Jensen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun sijoituspalveluyritys ilmoittaa 
asiakkaalle, että sijoitusneuvonta 
annetaan riippumattomasti,

Poistetaan.

(i) yrityksen on arvioitava riittävän suuri 
määrä markkinoilla saatavilla olevia 
rahoitusvälineitä. Rahoitusvälineiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden 
tarjoajia, eivätkä ne saisi rajoittua 
sellaisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin 
tai tarjoamiin rahoitusvälineisiin, joilla 
on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen,
(ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen 
kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 721
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

5. Kun sijoituspalveluyritys ilmoittaa 
asiakkaalle, että sijoitusneuvonta 
annetaan riippumattomasti,

5. Kun sijoituspalveluyritys antaa 
sijoitusneuvontaa

Or. en

Tarkistus 722
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Kun sijoituspalveluyritys ilmoittaa 
asiakkaalle, että sijoitusneuvonta 
annetaan riippumattomasti,

5. Kun sijoituspalveluyritys antaa 
sijoitusneuvontaa

Or. en

Tarkistus 723
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Kun sijoituspalveluyritys ilmoittaa
asiakkaalle, että sijoitusneuvonta 
annetaan riippumattomasti,

5. Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava
asiakkaalle, antaako se sijoitusneuvontaa
riippumattomasti vai rajoitetulta pohjalta, 
ja riippumattoman neuvonnan 
tapauksessa

Or. en

Perustelu

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on otettu käyttöön korkeampi kuluttajansuojan taso (Retail 
Distribution Review). EU:n sisämarkkinoiden edun nimissä ja jotta kaikille EU:n kuluttajille 
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voidaan tarjota suojaa ja jotta saavutetaan tasapuoliset kilpailuedellytykset sijoitusneuvojien 
välillä, on aiheellista soveltaa näitä tiukempia normeja kaikkialla 
rahoitusmarkkinadirektiivissä.

Tarkistus 724
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Kun sijoituspalveluyritys ilmoittaa 
asiakkaalle, että sijoitusneuvonta annetaan 
riippumattomasti,

5. Kun sijoituspalveluyritys ilmoittaa 
asiakkaalle, että sijoitusneuvonta annetaan 
välityspalkkiota vastaan,

Or. en

Tarkistus 725
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Kun sijoituspalveluyritys ilmoittaa 
asiakkaalle, että sijoitusneuvonta annetaan 
riippumattomasti,

5. Kun sijoituspalveluyritys ilmoittaa 
asiakkaalle, että sijoitusneuvontaa 
annetaan, yrityksen on myös ilmoitettava 
asiakkaalle, rajoittuvatko suositellut 
rahoitusvälineet sellaisiin, joiden 
liikkeeseenlaskija- tai tarjoajayhteisöillä 
on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen.
Kun sijoituspalveluyritys ilmoittaa 
asiakkaalle, että sijoitusneuvonta annetaan 
riippumattomasti,

Or. en

Tarkistus 726
Burkhard Balz
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Kun sijoituspalveluyritys ilmoittaa 
asiakkaalle, että sijoitusneuvonta 
annetaan riippumattomasti,

5. Kun sijoituspalveluyritys ilmoittaa 
asiakkaalle, että sijoitusneuvontaa tai 
salkunhoitoa tarjotaan välityspalkkiota 
vastaan, yrityksen on myös ilmoitettava 
asiakkaalle, rajoittuvatko suositellut 
rahoitusvälineet sellaisiin, joiden 
liikkeeseenlaskija- tai tarjoajayhteisöillä 
on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen.

Or. en

Tarkistus 727
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) yrityksen on arvioitava riittävän suuri 
määrä markkinoilla saatavilla olevia 
rahoitusvälineitä. Rahoitusvälineiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden 
tarjoajia, eivätkä ne saisi rajoittua 
sellaisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin 
tai tarjoamiin rahoitusvälineisiin, joilla 
on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 728
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – ii alakohta



PE489.465v01-00 54/187 AM\901765FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen 
kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 729
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Kun sijoituspalveluyritys ilmoittaa 
asiakkaalle, että sijoitusneuvonta 
annetaan riippumattomasti,

5. Kun sijoituspalveluyritys antaa 
sijoitusneuvontaa

Or. en

Tarkistus 730
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) yrityksen on arvioitava riittävän suuri 
määrä markkinoilla saatavilla olevia 
rahoitusvälineitä. Rahoitusvälineiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden 
tarjoajia, eivätkä ne saisi rajoittua 
sellaisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin 
tai tarjoamiin rahoitusvälineisiin, joilla 
on läheiset yhteydet 

i) yrityksen on ilmoitettava asiakkaalle, 
onko se hyväksynyt tai ottanut vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa kyseisen 
palvelun tarjoamisesta asiakkaille, ja 
missä laajuudessa. Välityspalkkiot, 
provisiot tai muut rahalliset edut, joita 
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sijoituspalveluyritykseen, kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö on maksanut 
kyseisen palvelun tarjoamisesta 
asiakkaille, vähennetään 
kokonaisuudessaan välityspalkkioista, 
provisioista tai muista rahallisista eduista, 
joita asiakas maksaa sijoitusneuvonnasta,

Or. en

Tarkistus 731
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) yrityksen on arvioitava riittävän suuri 
määrä markkinoilla saatavilla olevia 
rahoitusvälineitä. Rahoitusvälineiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden 
tarjoajia, eivätkä ne saisi rajoittua 
sellaisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin 
tai tarjoamiin rahoitusvälineisiin, joilla on 
läheiset yhteydet sijoituspalveluyritykseen,

i) yrityksen on esitettävä tarjous, joka on 
rahoitusvälineiden tyypin tai 
sijoitusstrategian osalta hajautettu.
Tarjouksen ei tarvitse rajoittua
rahoitusvälineisiin, joiden 
liikkeeseenlaskija- tai tarjoajayhteisöillä
on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen,

Or. en

Tarkistus 732
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) yrityksen on arvioitava riittävän suuri
määrä markkinoilla saatavilla olevia 
rahoitusvälineitä. Rahoitusvälineiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 

i) yrityksen on arvioitava kattava määrä
kaikkialla kyseisillä markkinoilla 
saatavilla olevia rahoitusvälineitä
Huomioon otettavien rahoitusvälineiden 
olisi edustettava hajautetusti sekä eri 
tyyppejä että liikkeeseenlaskijoita tai 
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yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin rahoitusvälineisiin, joilla on
läheiset yhteydet sijoituspalveluyritykseen,

tuotteiden tarjoajia, eivätkä ne saisi 
rajoittua rahoitusvälineisiin, joiden 
liikkeeseenlaskija- tai tarjoajayhteisöillä 
on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen, Yritysten, jotka 
eivät pysty tarjoamaan riittävän laajaa 
analyysia kaikkialla markkinoilla 
saatavissa olevista rahoitusvälineistä, on 
tehtävä asiakkaalle selväksi, että niiden 
neuvonta ei ole riippumatonta.

Or. en

Perustelu

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on otettu käyttöön korkeampi kuluttajansuojan taso (Retail 
Distribution Review). EU:n sisämarkkinoiden edun nimissä ja jotta kaikille EU:n kuluttajille 
voidaan tarjota suojaa ja jotta saavutetaan tasapuoliset kilpailuedellytykset sijoitusneuvojien 
välillä, on aiheellista soveltaa näitä tiukempia normeja kaikkialla 
rahoitusmarkkinadirektiivissä.

Tarkistus 733
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) yrityksen on arvioitava riittävän suuri 
määrä markkinoilla saatavilla olevia 
rahoitusvälineitä. Rahoitusvälineiden olisi
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin rahoitusvälineisiin, joilla on 
läheiset yhteydet sijoituspalveluyritykseen,

i) yrityksen on arvioitava riittävän suuri 
määrä markkinoilla saatavilla olevia 
rahoitusvälineitä. Huomioon otettavien
rahoitusvälineiden on edustettava 
hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saa rajoittua rahoitusvälineisiin,
joiden liikkeeseenlaskija- tai 
tarjoajayhteisöillä on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen,

Or. en

Perustelu

On parempi käyttää tässä virkkeessä ilmauksia "on / eivätkä saa" kuin ilmauksia "olisi / 
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eivätkä saisi".

Tarkistus 734
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) yrityksen on arvioitava riittävän suuri 
määrä markkinoilla saatavilla olevia 
rahoitusvälineitä. Rahoitusvälineiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin rahoitusvälineisiin, joilla on 
läheiset yhteydet sijoituspalveluyritykseen,

i) yrityksen on arvioitava kyseiset 
markkinat kattavasti ja 
oikeudenmukaisesti ja annettava 
neuvontaa, joka on puolueetonta ja 
rajoittamatonta. Rahoitusvälineiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua 
rahoitusvälineisiin, joiden 
liikkeeseenlaskija- tai tarjoajayhteisöillä
on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen,

Or. en

Perustelu

Euroopan kuluttajaliiton ehdotusta vastaavasti.

Tarkistus 735
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) yrityksen on arvioitava riittävän suuri 
määrä markkinoilla saatavilla olevia 
rahoitusvälineitä. Rahoitusvälineiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 

i) yrityksen on arvioitava kyseiset 
markkinat kattavasti ja annettava 
asiakkaalle huolellista ja rajoittamatonta 
neuvontaa. Rahoitusvälineiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua 
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tarjoamiin rahoitusvälineisiin, joilla on 
läheiset yhteydet sijoituspalveluyritykseen,

rahoitusvälineisiin, joiden 
liikkeeseenlaskija- tai tarjoajayhteisöillä
on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen,

Or. de

Tarkistus 736
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) yrityksen on arvioitava riittävän suuri 
määrä markkinoilla saatavilla olevia 
rahoitusvälineitä. Rahoitusvälineiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin rahoitusvälineisiin, joilla on 
läheiset yhteydet sijoituspalveluyritykseen,

i) yrityksen on arvioitava kyseiset 
markkinat kattavasti ja 
oikeudenmukaisesti ja annettava 
neuvontaa, joka on puolueetonta ja 
rajoittamatonta. Rahoitusvälineiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua 
rahoitusvälineisiin, joiden 
liikkeeseenlaskija- tai tarjoajayhteisöillä
on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen,

Or. en

Tarkistus 737
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) yrityksen on arvioitava riittävän suuri 
määrä markkinoilla saatavilla olevia 
rahoitusvälineitä. Rahoitusvälineiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 

i) yrityksen on arvioitava kyseiset 
markkinat kattavasti ja 
oikeudenmukaisesti ja annettava 
neuvontaa, joka on puolueetonta ja 
rajoittamatonta. Rahoitusvälineiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
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yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin rahoitusvälineisiin, joilla on 
läheiset yhteydet sijoituspalveluyritykseen,

liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua 
rahoitusvälineisiin, joiden 
liikkeeseenlaskija- tai tarjoajayhteisöillä
on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen,

Or. en

Perustelu

Riippumatonta sijoitusneuvontaa koskevilla komission kriteereillä ei riittävän pitkälti 
varmisteta, että riippumattomat neuvonantajat ottavat huomioon koko markkinat ja antavat 
puolueetonta neuvontaa.

Tarkistus 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) yrityksen on arvioitava riittävän suuri 
määrä markkinoilla saatavilla olevia 
rahoitusvälineitä. Rahoitusvälineiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin rahoitusvälineisiin, joilla on 
läheiset yhteydet sijoituspalveluyritykseen,

i) yrityksen on arvioitava riittävän suuri 
määrä markkinoilla saatavilla olevia 
rahoitusvälineitä ja annettava neuvontaa, 
joka on puolueetonta ja rajoittamatonta.
Rahoitusvälineiden olisi edustettava 
hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua 
rahoitusvälineisiin, joiden 
liikkeeseenlaskija- tai tarjoajayhteisöillä
on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen,

Or. en

Perustelu

Olisi varmistettava, että riippumattomat sijoitusneuvojat antavat puolueetonta neuvontaa.

Tarkistus 739
Olle Schmidt
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ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen 
kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vastustetaan sitä, että kiellettäisiin kaikki kannustimet, kun annetaan riippumatonta 
sijoitusneuvontaa.

Tarkistus 740
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen 
kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Välityspalkkioiden rajoituksia olisi käsiteltävä erikseen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on 
otettu käyttöön korkeampi kuluttajansuojan taso (Retail Distribution Review). EU:n 
sisämarkkinoiden edun nimissä ja jotta kaikille EU:n kuluttajille voidaan tarjota suojaa ja 
jotta saavutetaan tasapuoliset kilpailuedellytykset sijoitusneuvojien välillä, on aiheellista 
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soveltaa näitä tiukempia normeja kaikkialla rahoitusmarkkinadirektiivissä.

Tarkistus 741
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen kyseisen 
palvelun tarjoamiseen asiakkaille.

ii) yritys ei saa hyväksyä kannustimia eikä
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen puolesta 
toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa kyseisen 
palvelun tarjoamisesta asiakkaille, pois 
luettuina välityspalkkiot, provisiot tai 
rahalliset edut, jotka siirretään 
asiakkaalle.

Sijoituspalveluyritykset eivät myöskään 
saa tarjota palveluja, joista neuvonnan 
kohteena olevan sijoitustuotteen 
liikkeeseenlaskeva rahoituslaitos tai sen 
puolesta toimiva henkilö maksaa 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
etuja, paitsi jos ne siirtävät välityspalkkiot, 
provisiot tai muut edut sijoittajalle.

Or. en

Tarkistus 742
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen

ii) asiakkaalle on annettava mahdollisuus 
saada sopimuksen nojalla tietoa 
välityspalkkioista, provisioista tai muista 
rahallisista eduista, jotka kolmannen 
osapuolen tai sen puolesta toimivan 
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kyseisen palvelun tarjoamiseen
asiakkaille.

henkilön on määrä maksaa 
sijoituspalveluyritykselle kyseisen 
palvelun tarjoamisesta asiakkaille.

Or. nl

Tarkistus 743
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen 
kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

ii) yritys ilmoittaa asiakkaalle, 
rajoittuvatko suositellut rahoitusvälineet 
rahoitusvälineisiin, joiden 
liikkeeseenlaskija- tai tarjoajayhteisöillä 
on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen.

Or. en

Tarkistus 744
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen
kyseisen palvelun tarjoamiseen
asiakkaille.

ii) yritys ilmoittaa asiakkaalle ennen 
sopimuksen tekemistä odotettavissa 
olevista välityspalkkioista, provisioista tai 
muista rahallisista eduista, jotka 
kolmannen osapuolen tai sen puolesta 
toimivan henkilön on määrä maksaa
kyseisen palvelun tarjoamisesta
asiakkaille.

Or. en
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Tarkistus 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen
kyseisen palvelun tarjoamiseen
asiakkaille.

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, etuja tai muita
kannustimia, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa kyseisen palvelun
tarjoamisesta asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 746
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen kyseisen 
palvelun tarjoamiseen asiakkaille.

ii) yritys ei saa ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa kyseisen 
palvelun tarjoamisesta asiakkaille ja jotka 
ylittävät asiakkaan yritykselle 
sijoitusneuvonnasta maksaman 
korvauksen,

Or. en

Tarkistus 747
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen kyseisen 
palvelun tarjoamiseen asiakkaille.

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia tai rahanarvoisia etuja tai muita 
kannustimia, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö tai sijoituspalveluyritykseen 
läheisessä yhteydessä oleva henkilö
maksaa tai tarjoaa kyseisen palvelun
tarjoamisesta asiakkaille.

Or. de

Tarkistus 748
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen kyseisen 
palvelun tarjoamiseen asiakkaille.

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa kyseisen 
palvelun tarjoamisesta asiakkaille.
Sijoituspalveluyritykset eivät myöskään 
saa tarjota palveluja, joista neuvonnan 
kohteena olevan sijoitustuotteen 
liikkeeseenlaskeva rahoituslaitos tai sen
puolesta toimiva henkilö maksaa 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
etuja.

Or. en

Tarkistus 749
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen kyseisen 
palvelun tarjoamiseen asiakkaille.

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
etuja, jotka kolmas osapuoli tai kolmannen 
osapuolen puolesta toimiva henkilö maksaa 
tai tarjoaa kyseisen palvelun tarjoamisesta
asiakkaille, vaan niiden korvaus 
muodostuu ainoastaan asiakkaan 
toimesta tai puolesta maksettavista 
maksuista.

Or. en

Perustelu

Riippumatonta sijoitusneuvontaa koskevilla komission kriteereillä ei riittävän pitkälti 
varmisteta, että riippumattomat neuvonantajat ottavat huomioon koko markkinat ja antavat 
puolueetonta neuvontaa.

Tarkistus 750
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) yritys ei saa vastaanottaa täydentäviä 
välityspalkkioita, provisioita tai mitään 
rahallisia etuja asiakkaansa salkun 
kiertonopeuden perusteella.

Or. en

Tarkistus 751
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – ii b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

ii b) yritys saa ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja kolmannelta osapuolelta 
tai kolmannen osapuolen puolesta 
toimivalta henkilöltä jatkuvalta pohjalta 
ainoastaan, jos se samana ajanjaksona 
tarjoaa jatkuvaa säännöllistä arviointia 
suositelluista rahoitusvälineistä.
Tällaiseen jatkuvaan arviointiin on 
sisällyttävä vähintään 
varoitusmekanismin soveltaminen 
tuotteisiin, joiden käyttäytyminen 
poikkeaa siitä, mitä olisi voitu odottaa 
normaaleissa olosuhteissa, tai joiden 
tuotto-odotukset huomattavasti muuttuvat 
siitä, mitä olisi voitu odottaa.

Or. en

Tarkistus 752
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sallittava, että 
sijoituspalveluyritykset, jotka eivät saa 
pitää kolmansien osapuolten tarjoamia 
rahallisia etuja tämän artiklan 
mukaisesti, voivat veloittaa omat provisiot 
kaikista myyntiprosesseista ja korvata 
sijoittajille siirretyt kannustimet 
neuvonantopalkkioilla.

Or. en

Tarkistus 753
Olle Schmidt
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ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun sijoituspalveluyritys antaa 
sijoitusneuvontaa,
i) yrityksen on otettava huomioon 
riittävän suuri määrä rahoitusvälineitä 
yrityksen tuotevalikoimasta ja
ii) yrityksen on suositeltava yhtä tai 
useampaa sopivaa rahoitusvälinettä 
asiakkaan mieltymysten ja tarpeiden sekä 
taloudellisen ja henkilökohtaisen 
tilanteen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sijoituspalveluyrityksen on aina toimittava asiakkaan edun mukaisesti.

Tarkistus 754
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyrityksen tapa palkita 
henkilöstöään, nimettyjä edustajiaan tai 
muita sijoituspalveluyrityksiä ei estä 
yritystä noudattamasta velvollisuuttaan 
toimia asiakkaan edun mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 
henkilöstö antaa sijoitusneuvontaa tai 
myy rahoitusvälineitä yksityisasiakkaille, 
kyseisen henkilöstön palkitsemisrakenteet 
eivät vaaranna henkilöstön kykyä antaa 
tarvittaessa objektiivisia suosituksia tai
antaa neuvontaa tavalla, joka on 
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oikeudenmukainen ja selkeä eikä ole 
harhaanjohtava, mukaan luettuna se, että 
varmistetaan, että palkitseminen ei riipu 
yksinomaan rahoitusvälineen myynti- tai 
tuottavuustavoitteista eikä muutoin anna 
aihetta tarpeettomiin eturistiriitoihin.

Or. en

Tarkistus 755
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, jotta 
voidaan määrittää salkun kiertonopeuden 
ja siihen liittyvän korvauksen 
hyväksyttävät suhteet.
EAMV toimittaa kyseiset teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2012 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Sijoittajalle on annettava 
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kumulatiivisesti yksityiskohtaiset tiedot 
kaikista vähennyksistä, mukaan luettuina 
välityspalkkiot ja kustannukset. Tässä 
yhteydessä on havainnollistettava pitkän 
aikavälin vaikutusta tuottoihin 
vertaamalla sijoittajan saamaa tuottoa 
suoraan kokonaisvähennyksiin. Tämä on 
esitettävä ennen sijoitusta perustellun 
ennusteen pohjalta ja vähintään kerran 
vuodessa kunkin sijoituksen osalta.
EAMV antaa suuntaviivat, jotka koskevat 
ennusteiden ja esitystapojen 
asianmukaisia muotoja.

Or. en

Perustelu

Joistakin sijoituksista tehtävien kumulatiivisten vähennysten taso merkitsee sitä, että 
käytännön tuottotaso on erittäin huono. Tämä on kätketty sijoitukseen tai sitä ei tiedosteta, 
kun se esitetään pienenä prosenttiosuutena, joten olisi esitettävä vaikutus tuottoihin.

Tarkistus 757
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Sijoituspalveluyritys voi 
nimenomaisesti sopia kunkin asiakkaansa 
tai mahdollisen asiakkaansa kanssa, että 
se ei tarjoa sijoitusneuvontaa, jos
i) sopimus on yksiselitteinen ja 
asianmukaisesti dokumentoitu 
sijoitukseen liittyvää sopimusta 
edeltävissä ja sen jälkeisissä vaiheissa, ja
ii) asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille 
ilmoitetaan asianmukaisesti, mitä 
vaikutuksia ja seurauksia voi aiheutua 
siitä, että sijoitusneuvontaa ei saada.

Or. en
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Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 758
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jos sijoituspalveluyritys tarjoaa 
neuvontaa, salkunhoitoa tai muita 
palveluja, joiden yhteydessä asiakas voi 
perustellusti olettaa yrityksen toimivan 
asiakkaan edun mukaisesti, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritykset eivät ota vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai rahallisia 
etuja, jos nämä voivat vaikuttaa 
asiakkaalle annettuun neuvontaan tai 
asiakkaan puolesta tehtyihin päätöksiin 
tai vääristää niitä.

Or. en

Perustelu

Oletusarvona tulisi olla, että yritysten olisi vältettävä ottamasta vastaan kolmannen 
osapuolen maksuja tai etuja tilanteissa, joissa tämä saattaa vaikuttaa yrityksen kykyä toimia 
asiakkaansa edun mukaisesti. Tämä antaa kuitenkin jäsenvaltioille mahdollisuuden 
joustavasti harkita parhaita tapoja turvata asiakkaan edut kansallisten markkinoiden 
erityispiirteitä vastaavasti.
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Tarkistus 759
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tarjotessaan salkunhoitoa 
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai 
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai 
tarjoaa liittyen kyseisen palvelun 
tarjoamiseen asiakkaille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 760
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tarjotessaan salkunhoitoa
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai 
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen puolesta 
toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen
kyseisen palvelun tarjoamiseen
asiakkaille.

6. Tarjotessaan salkunhoitoa 4 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuille ammattimaisille 
asiakkaille tai yksityisasiakkaille,
sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava 
asiakkaalle ennen sopimuksen tekemistä 
odotettavissa olevista välityspalkkioista, 
provisioista tai muista rahallisista eduista,
jotka kolmannen osapuolen tai sen 
puolesta toimivan henkilön on määrä 
maksaa kyseisen palvelun tarjoamisesta 
asiakkaille. Sijoituspalveluyrityksen joka 
kuudes kuukausi esittämässä 
säännöllisessä kertomuksessa on 
ilmoitettava kaikki välityspalkkiot, 
provisiot tai muut rahalliset edut, jotka
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa 
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kyseisen palvelun tarjoamisesta
asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 761
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tarjotessaan salkunhoitoa 
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai 
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen puolesta 
toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen
kyseisen palvelun tarjoamiseen
asiakkaille.

6. Tarjotessaan salkunhoitoa 
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai 
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen puolesta 
toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa kyseisen 
palvelun tarjoamisesta asiakkaille, paitsi 
jos
(a) asiakkaalle on asianmukaisesti 
ilmoitettu tällaisista välityspalkkioista, 
provisioista tai rahallisista eduista ennen 
kyseisen palvelun tarjoamista, ja
(b) nämä välityspalkkiot, provisiot tai 
rahalliset edut ovat viime kädessä 
asiakkaan edun mukaisia.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 762
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tarjotessaan salkunhoitoa
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai 
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen puolesta 
toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen 
kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

6. Sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa
yksityisasiakkaalle sijoitusneuvontaa tai 
salkunhoitoa tai myy rahoitusvälinettä 
yksityisasiakkaalle antamatta neuvontaa, 
saa vastaanottaa korvausta näistä ja 
kaikista niihin läheisesti liittyvistä 
palveluista ainoastaan asiakkaalta.
Kaikkien näiden palvelujen osalta
i) yritys ei saa hyväksyä välityspalkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia tai ei-
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa edes silloin, kun yritys 
aikoo korvata kaikki tällaiset maksut 
asiakkaalle,
ii) yrityksen on selkeästi esitettävä 
veloittamansa maksut yksityisasiakkaalle 
yhtenä ainoana rahasummana tai 
yksinkertaisesti ilmaistuna 
prosenttiosuutena,
iii) yritys ei saa omia tuotteitaan 
jaellessaan kytkeä neuvonnan 
antamiseen, salkunhoitoon tai jakeluun 
liittyviä kustannuksia tuotteiden 
kustannuksiin vaan sen on ilmoitettava 
tällaisten toimintojen kustannukset 
erikseen niiden rahallisten kustannusten 
pohjalta,
iv) yritys ei saa arvioida työntekijöiden 
suoritusta tai laskea työntekijöiden 
palkkioita tavalla, joka on merkittävästi 
riippuvainen työntekijän yritykselle 
tuottamista myyntivolyymeista tai 
voitoista.

Or. en
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Perustelu

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on otettu käyttöön korkeampi kuluttajansuojan taso (Retail 
Distribution Review). EU:n sisämarkkinoiden edun nimissä ja jotta kaikille EU:n kuluttajille 
voidaan tarjota suojaa ja jotta saavutetaan tasapuoliset kilpailuedellytykset sijoitusneuvojien 
välillä, on aiheellista soveltaa näitä tiukempia normeja kaikkialla 
rahoitusmarkkinadirektiivissä.

Tarkistus 763
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tarjotessaan salkunhoitoa
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen puolesta 
toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen
kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

6. Kun sijoituspalveluyritys tarjoaa 
sijoitusneuvontaa, salkunhoitoa tai muita 
palveluja, joissa yksityisasiakkaalla on 
oikeus luottaa sijoituspalveluyrityksen 
arvostelukykyyn,

(a) yrityksen on saatava palkkionsa 
ainoastaan asiakkaan maksamista tai 
asiakkaan puolesta maksetuista 
maksuista, eikä sen pidä pyytää tai 
hyväksyä muita maksuja tai etuja näiden 
palvelujen yhteydessä, ja
(b) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita
etuja, jotka kolmas osapuoli tai kolmannen 
osapuolen puolesta toimiva henkilö maksaa 
tai tarjoaa kyseisen palvelun tarjoamisesta 
asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 764
Thomas Mann
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tarjotessaan salkunhoitoa
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai 
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai 
tarjoaa liittyen kyseisen palvelun 
tarjoamiseen asiakkaille.

6. Tarjotessaan salkunhoitoa 4 artiklan 
2 kohdan 9 ja 10 kohdassa tarkoitetuille 
ammattimaisille asiakkaille tai 
yksityisasiakkaille sijoituspalveluyrityksen 
on ennen sopimuksen tekemistä 
ilmoitettava asiakkaalle kannustimien 
mahdollisesta laajuudesta. Säännöllisessä 
raportissa on oltava tiedot kaikista 
edeltävän kauden aikana maksetuista tai 
vastaanotetuista kannustimista.

Or. en

Perustelu

Salkunhoitopalveluja tarjoavia sijoituspalveluyrityksiä kielletään ottamasta vastaan mitään 
rahallisia etuja, joita kolmas osapuoli maksaa tällaisista palveluista (paitsi kun ne saadaan 
suoraan sijoittajilta). Esitetyssä velvoitteessa ei oteta huomioon sitä, että yksityisasiakkaat ja 
ammattimaiset asiakkaat tarvitsevat yleensä korkeampaa suojatasoa kuin hyväksyttävät 
vastapuolet. Tätä taustaa vasten asetuksen sääntelyn soveltamisala olisi rajoitettava 
tilanteisiin, joissa salkunhoitopalveluja tarjotaan yksityisasiakkaille ja ammattimaisille 
asiakkaille.

Tarkistus 765
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tarjotessaan salkunhoitoa 
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai 
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen puolesta 
toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen
kyseisen palvelun tarjoamiseen
asiakkaille.

6. Tarjotessaan salkunhoitoa tai 
sijoitusneuvontaa sijoituspalveluyritys ei 
saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, etuja tai muita
kannustimia, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa kyseisen 
palvelun tarjoamisesta asiakkaille.

Or. en
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Perustelu

Sijoitusneuvonnasta saatavat välityspalkkiot olisi kiellettävä, koska ne luovat vakavan 
eturistiriidan sijoitusneuvojan ja asiakkaan välille.

Tarkistus 766
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tarjotessaan salkunhoitoa
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai 
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen
puolesta toimiva henkilö maksaa tai
tarjoaa liittyen kyseisen palvelun 
tarjoamiseen asiakkaille.

6. Tarjottaessa salkunhoitoa asiakkaalle 
on annettava mahdollisuus saada 
sopimuksen nojalla tietoa 
välityspalkkioista, provisioista tai muista 
rahallisista eduista, jotka kolmannen 
osapuolen tai sen puolesta toimivan 
henkilön on määrä maksaa 
sijoituspalveluyritykselle.

Or. nl

Tarkistus 767
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tarjotessaan salkunhoitoa
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai 
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai 
tarjoaa liittyen kyseisen palvelun 
tarjoamiseen asiakkaille.

6. Tarjotessaan salkunhoitoa
sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava 
yksityiskohtaisesti tai yleisesti, kun se 
mahdollisesti hyväksyy välityspalkkioita, 
provisioita tai rahallisia etuja kolmansilta 
osapuolilta, ja miten ja milloin asiakkaat 
voivat saada yksityiskohtaisia tietoja 
tällaisista maksuista.

Or. en
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Tarkistus 768
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tarjotessaan salkunhoitoa
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai 
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai 
tarjoaa liittyen kyseisen palvelun 
tarjoamiseen asiakkaille.

6. Tarjotessaan salkunhoitoa
sijoituspalveluyrityksen on ennen 
sopimusta ilmoitettava asiakkaalleen 
kannustimien ennustetusta laajuudesta.
Säännöllisessä raportissa on oltava tiedot 
kaikista edeltävän kauden aikana 
maksetuista tai vastaanotetuista 
kannustimista.

Or. en

Tarkistus 769
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tarjotessaan salkunhoitoa 
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai 
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen puolesta
toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen
kyseisen palvelun tarjoamiseen
asiakkaille.

6. Tarjotessaan salkunhoitoa, 
sijoitusneuvontaa tai muita palveluja, 
joissa asiakkaalla on oikeus luottaa 
sijoituspalveluyrityksen arvostelukykyyn,
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai 
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen puolesta 
toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa kyseisen 
palvelun tarjoamisesta asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 770
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tarjotessaan salkunhoitoa 
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai 
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen puolesta 
toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen
kyseisen palvelun tarjoamiseen
asiakkaille.

6. Tarjotessaan salkunhoitoa 
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai 
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen puolesta 
toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa kyseisen 
palvelun tarjoamisesta asiakkaille. Jos 
rahallista etua on odotettavissa, se on 
välitettävä sijoittajalle.

Or. en

Tarkistus 771
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun sijoituspalveluyritys ja sen puolesta 
mahdollisesti toimivat henkilöt tarjoavat
sijoitusneuvontaa tai salkunhoitoa, 
näiden palvelujen yhteydessä
i) ne eivät saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
välityspalkkioita, provisioita tai muita 
etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa, vaan niiden 
korvaus muodostuu ainoastaan asiakkaan 
toimesta tai puolesta maksettavista 
maksuista,
ii) niiden on selkeästi ilmoitettava 
asiakkaalle maksuhinnastonsa, ja kun 
yritys tarjoaa yhteen tai useampaan 
omaan rahoitusvälineeseen liittyviä 
palveluja, varmistettava, että nämä 
maksut esitetään erillään 
rahoitusvälineestä perittävistä maksuista,



AM\901765FI.doc 79/187 PE489.465v01-00

FI

iii) niiden on varmistettava, että 
palkitseminen, palkkiot tai 
luontoissuoritukset työntekijöille tai 
edustajille, jotka osallistuvat 
yksityisasiakkaisiin kohdistuvaan 
rahoitusvälineitä koskevaan neuvontaan 
tai myyntiin, sekä työntekijöiden tai 
edustajien toiminnan arviointi eivät 
kannusta näitä työntekijöitä tai edustajia 
toimimaan muutoin kuin kunkin 
yksittäisen yksityisasiakkaan edun 
mukaisesti,
iv) niiden on ilmoitettava asiakkaalle, 
rajoittuvatko suositellut rahoitusvälineet 
rahoitusvälineisiin, joiden 
liikkeeseenlaskija- tai tarjoajayhteisöillä 
on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen.

Or. en

Perustelu

Sijoitusneuvonnasta saatavat välityspalkkiot olisi kiellettävä, koska ne luovat vakavan 
eturistiriidan sijoitusneuvojan ja asiakkaan välille. Lisäksi on otettava huomioon 
palkitsemiskäytännöt (sekä neuvonnan että myynnin osalta) ja ulotettava välityspalkkiokielto 
koskemaan kaiken tyyppistä neuvontaa.

Tarkistus 772
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyrityksen 
palkitsemiskäytännöt suhteessa 
työntekijöihinsä, edustajiinsa tai muihin 
sidonnaisiin sijoituspalveluyrityksiin eivät 
heikennä sen kykyä toimia asiakkaiden 
edun mukaisesti. Kun kyseessä ovat 
työntekijät, jotka antavat neuvoja tai 
myyvät rahoitusvälineitä 
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yksityisasiakkaille, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että yrityksen heille 
maksama palkkio ei vaikuta 
työntekijöiden puolueettomuuteen, kun he 
antavat soveltuvia suosituksia tai 
suorittavat asianmukaisia myyntejä tai 
esittävät tietoja muodossa, joka on 
oikeudenmukainen ja selkeä eikä ole 
harhaanjohtava. Tällaisissa tilanteissa 
palkitseminen ei saa riippua yksinomaan 
tietyn rahoitusvälineen myyntitavoitteista 
tai yritykselle tuomista voitoista.

Or. en

Perustelu

Tällä uudella kohdalla annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus puuttua yritysten sisäisiin 
palkitsemiskäytäntöihin, jotta voidaan estää puolueellisuuden riskit neuvonnassa ja 
rahoitusvälineiden myynnissä asiakkaille. Palkitsemisjärjestelmiä, kuten merkittäviä 
myyntibonuksia, jotka liittyvät tietyn rahoitusvälineen myyntiin, ei pitäisi sallia, jos ne 
aiheuttavan vaaran siitä, että sijoituspalveluyritys suosittelee tai myy tuotteita tai palveluja 
asiakkaille epäasianmukaisesti.

Tarkistus 773
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Sijoituspalveluyritys ei saa tarjota tai 
maksaa välityspalkkioita, provisioita tai 
rahallisia tai muita kuin rahallisia etuja 
toiselle sijoituspalveluyritykselle tai
kolmannelle osapuolelle toisen yrityksen 
eduksi siitä, että toinen yritys antaa 
rahoitusvälineitä koskevaa neuvontaa tai 
tarjoaa niihin liittyvää myyntiä tai 
hallinnointia tai muita tähän läheisesti 
liittyviä palveluja yksityisasiakkaille.

Or. en
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Perustelu

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on otettu käyttöön korkeampi kuluttajansuojan taso (Retail 
Distribution Review). EU:n sisämarkkinoiden edun nimissä ja jotta kaikille EU:n kuluttajille 
voidaan tarjota suojaa ja jotta saavutetaan tasapuoliset kilpailuedellytykset sijoitusneuvojien 
välillä, on aiheellista soveltaa näitä tiukempia normeja kaikkialla 
rahoitusmarkkinadirektiivissä.

Tarkistus 774
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Sijoituspalveluyrityksen, joka antaa 
neuvontaa tai myy rahoitusvälineitä 
yksityisasiakkaille, on varmistettava, että 
se ei palkitse tai arvioi henkilöstöään 
tavalla, joka on ristiriitainen suhteessa 
sen velvollisuuteen toimia asiakkaidensa 
edun mukaisesti. Se ei etenkään saa tehdä 
palkitsemisjärjestelyjä tai muita 
järjestelyjä, joista henkilöstö voisi hyötyä 
siten, että heitä kannustetaan 
suosittelemaan tiettyä rahoitusvälinettä 
yksityisasiakkaalle, kun yritys voisi tarjota 
toista rahoitusvälinettä, joka paremmin 
vastaisi asiakkaan tarpeita.

Or. en

Perustelu

FSA:n ehdotusta vastaavasti.

Tarkistus 775
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a. Sijoituspalveluyrityksen, joka antaa 
neuvontaa tai myy rahoitusvälineitä 
yksityisasiakkaille, on varmistettava, että 
se ei palkitse tai arvioi henkilöstöään 
tavalla, joka on ristiriitainen suhteessa 
sen velvollisuuteen toimia asiakkaidensa 
edun mukaisesti. Se ei etenkään saa tehdä 
palkitsemisjärjestelyjä tai muita 
järjestelyjä, joista henkilöstö voisi hyötyä 
siten, että heitä kannustetaan 
suosittelemaan tiettyä rahoitusvälinettä 
yksityisasiakkaalle, kun yritys voisi tarjota 
toista rahoitusvälinettä, joka paremmin 
vastaisi asiakkaan tarpeita.

Or. en

Tarkistus 776
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos sijoituspalvelu tarjotaan yhdessä 
toisen palvelun tai tuotteen kanssa osana 
pakettia tai ehtona samassa sopimuksessa 
tai paketissa, sijoituspalveluyrityksen on 
ilmoitettava asiakkaalle, voidaanko eri 
komponentit ostaa erikseen, ja selvitettävä 
erikseen kunkin komponentin kulut ja 
veloitukset.

Poistetaan.

EAMV laatii viimeistään [] ja päivittää 
määräajoin ristiinmyyntikäytäntöjen 
arviointia ja valvontaa koskevat ohjeet, 
joissa selvitetään erityisesti tilanteet, 
joissa ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 
1 kohdan mukaisia velvoitteita.

Or. de
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Perustelu

EAMV-suuntaviivojen täytäntöönpano on hyvin monimutkaista eikä ole kustannus-
hyötysuhteeltaan mitenkään hyväksyttävä odotettavissa olevaan avoimuuden lisääntymiseen 
nähden.

Tarkistus 777
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos sijoituspalvelu tarjotaan yhdessä 
toisen palvelun tai tuotteen kanssa osana 
pakettia tai ehtona samassa sopimuksessa 
tai paketissa, sijoituspalveluyrityksen on 
ilmoitettava asiakkaalle, voidaanko eri 
komponentit ostaa erikseen, ja selvitettävä 
erikseen kunkin komponentin kulut ja 
veloitukset.

Poistetaan.

EAMV laatii viimeistään [] ja päivittää 
määräajoin ristiinmyyntikäytäntöjen 
arviointia ja valvontaa koskevat ohjeet, 
joissa selvitetään erityisesti tilanteet, 
joissa ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 
1 kohdan mukaisia velvoitteita.

Or. en

Tarkistus 778
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sijoituspalvelu tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia 
tai ehtona samassa sopimuksessa tai 
paketissa, sijoituspalveluyrityksen on 

Jos sijoituspalvelu tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia 
tai ehtona samassa sopimuksessa tai 
paketissa, sijoituspalveluyrityksen on 
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ilmoitettava asiakkaalle, voidaanko eri 
komponentit ostaa erikseen, ja selvitettävä 
erikseen kunkin komponentin kulut ja 
veloitukset.

ilmoitettava asiakkaalle, voidaanko eri 
komponentit ostaa erikseen, ja selvitettävä 
erikseen kunkin komponentin kulut ja 
veloitukset. Sijoitustuotteita ei käyttötiliä 
tai arvo-osuustiliä lukuun ottamatta saa 
tarjota oheistuotteina muiden 
sijoitustuotteiden, talletusten tai 
taloudellisten palvelujen yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Euroopan kuluttajaliiton ehdotusta vastaavasti.

Tarkistus 779
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sijoituspalvelu tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia 
tai ehtona samassa sopimuksessa tai 
paketissa, sijoituspalveluyrityksen on 
ilmoitettava asiakkaalle, voidaanko eri 
komponentit ostaa erikseen, ja selvitettävä 
erikseen kunkin komponentin kulut ja 
veloitukset.

Jos sijoituspalvelu tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia 
tai ehtona samassa sopimuksessa tai 
paketissa, sijoituspalveluyrityksen on 
ilmoitettava asiakkaalle, voidaanko eri 
komponentit ostaa erikseen, ja selvitettävä 
erikseen kunkin komponentin kulut ja 
veloitukset. Yksityissijoittajille ei saa 
tarjota tuotteita, jotka ovat sijoitus- ja 
säästötuotteiden yhdistelmä.

Or. en

Tarkistus 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 7 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii viimeistään [] ja päivittää 
määräajoin ristiinmyyntikäytäntöjen 
arviointia ja valvontaa koskevat ohjeet, 
joissa selvitetään erityisesti tilanteet, joissa 
ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 
1 kohdan mukaisia velvoitteita.

EAMV laatii yhteistyössä EPV:n ja 
EVLEV:n kanssa sekakomitean 
välityksellä viimeistään [] ja päivittää 
määräajoin ristiinmyyntikäytäntöjen 
arviointia ja valvontaa koskevat ohjeet, 
joissa selvitetään erityisesti tilanteet, joissa 
ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 
1 kohdan mukaisia velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Kaikkien kolmen valvontaviranomaisen yhteistyö suuntaviivojen kehittämisessä on erittäin 
tärkeää ristiinmyynnin kannalta, koska tässä tilanteessa rahoitusalan eri osat, kuten 
vakuutus- ja pankkitoiminta ovat selkeästi osallisina. (EKP:n ehdotus)

Tarkistus 781
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii viimeistään [] ja päivittää 
määräajoin ristiinmyyntikäytäntöjen 
arviointia ja valvontaa koskevat ohjeet, 
joissa selvitetään erityisesti tilanteet, joissa 
ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 
1 kohdan mukaisia velvoitteita.

EAMV laatii yhteistyössä EPV:n ja 
EVLEV:n kanssa sekakomitean 
välityksellä viimeistään [] ja päivittää 
määräajoin ristiinmyyntikäytäntöjen 
arviointia ja valvontaa koskevat ohjeet, 
joissa selvitetään erityisesti tilanteet, joissa 
ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 
1 kohdan mukaisia velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Kaikkien kolmen valvontaviranomaisen yhteistyö suuntaviivojen kehittämisessä on erittäin 
tärkeää ristiinmyynnin kannalta, koska tässä tilanteessa rahoitusalan eri osat, kuten 
vakuutus- ja pankkitoiminta ovat selkeästi osallisina.
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Tarkistus 782
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii viimeistään [] ja päivittää 
määräajoin ristiinmyyntikäytäntöjen 
arviointia ja valvontaa koskevat ohjeet, 
joissa selvitetään erityisesti tilanteet, joissa 
ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 
1 kohdan mukaisia velvoitteita.

EAMV laatii viimeistään [] ja päivittää 
määräajoin ristiinmyyntikäytäntöjen 
arviointia ja valvontaa koskevat ohjeet, 
joissa selvitetään erityisesti tilanteet, joissa 
ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 
1 kohdan ja 25 artiklan mukaisia 
velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Euroopan kuluttajaliiton ehdotusta vastaavasti.

Tarkistus 783
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joilla 
varmistetaan, että sijoituspalveluyritykset 
noudattavat kyseisiin toimenpiteisiin 
sisältyviä periaatteita tarjotessaan 
asiakkailleen sijoitus- tai oheispalveluja.
Näissä delegoiduissa säädöksissä on 
otettava huomioon

Poistetaan.

(a) asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle tarjottavan palvelun tai 
tarjottavien palvelujen luonne ottaen 
huomioon liiketoimien tyyppi, kohde, 
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suuruus ja lukumäärä;
(b) tarjottavien tai harkittavien tuotteiden 
luonne, mukaan lukien 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut erityyppiset 
rahoitusvälineet ja talletukset;
(c) asiakkaan tai potentiaalisten 
asiakkaiden ammattimaisuuden aste tai 
3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa 
heidän luokittelunsa hyväksyttävinä 
vastapuolina.

Or. en

Perustelu

Koska eri puolilla EU:ta tarjottavien sijoituspalvelujen kirjo on laaja, on aiheellisempaa 
antaa jäsenvaltioille joustavat mahdollisuudet erojen huomioon ottamiseen direktiivin 
täytäntöönpanon yhteydessä. Siksi tämä toimenpide ei ole tarpeen.

Tarkistus 784
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
henkilöillä, jotka tarjoavat mitä tahansa 
sijoitusneuvontaa tai tarvittaessa 
oheispalveluja asiakkaille, on oltava 
riittävä tiedon taso ja pätevyys, joka 
perustuu asianmukaisiin koulutuksesta 
annettuihin asiakirjoihin.

Or. en

Perustelu

Kullakin jäsenvaltiolla olisi oltava vähimmäispätevyystaso, jota edellytetään henkilöiltä, jotka 
myyvät rahoitustuotteita yksityisasiakkaille, mutta tämän tulisi olla jäsenvaltiokohtaista, 
koska sijoittajien tiedossa ja kokemuksessa on kussakin jäsenvaltiossa paljon eroja.
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Tarkistus 785
Anne E. Jensen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Sijoitusneuvonnan tarjoaminen 
yksityissijoittajille edellyttää, että 
neuvonnan tarjoajalla on unionin 
vähimmäistason täyttävä pätevyys. EAMV 
laatii sitovat tekniset normit, joissa 
määritellään sertifiointi- ja 
koulutusohjelmien pakollinen sisältö.
EAMV sopii kansallisia toimivaltaisia 
viranomaisia kuultuaan, minkä nykyisten 
pätevyyksien katsotaan vastaavan tätä 
normia.

Or. en

Tarkistus 786
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
24 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a artikla
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1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritys, joka käyttää sisäistä 
kauppojen toteutusjärjestelmää, hakee 
etukäteen lupaa toimivaltaisilta 
viranomaisilta. Ennen tällaisen luvan 
myöntämistä toimivaltaisen viranomaisen 
on varmistettava, että järjestelmällä on 
seuraavat ominaisuudet:
a) se sisältyy sijoituspalveluyrityksen 
parhaan toteutuksen politiikkaan,

b) se ei tarjoa minkään tyyppiselle 
osallistujalle erityistä etua tietojen tai 
toimeksiantojen toteuttamisen suhteen,
c) sitä ei ole kytketty toiseen sisäiseen 
toimeksiantojen toteuttamisen 
järjestelmään,
d) se antaa kaikille osallistujille 
mahdollisuuden valita, minkä tyyppisen 
vastapuolen kanssa he haluavat toteuttaa 
toimeksiantonsa,
e) se on erityisesti yksilöity 
kaupankäynnin jälkeisten avoimuutta 
koskevien velvoitteiden yhteydessä.
Edellä olevan b alakohdan osalta on 
tarvittaessa huolehdittava erityisesti siitä, 
että sijoituspalveluyrityksen omaan 
lukuun toteutettavia toimeksiantoja 
kohdellaan tarvittaessa täsmälleen samoin 
kuin kolmansien osapuolten lukuun 
toteutettavia toimeksiantoja.
EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
jotta voidaan määritellä, minkä tyyppiset 
vastapuolet toimeksiantojen sisäisten 
toteuttamisjärjestelmien vähintään on 
tunnistettava.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
kyseiset tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
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mukaisesti.
__________________
* Virallinen lehti: lisätään 
päivämäärä.

Or. fr

Tarkistus 787
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset vastaavat tässä 
direktiivissä säädettyjen sijoittajansuojaa 
koskevien säännösten täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 788
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
24 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 b artikla
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Toimivaltaisten viranomaisten on 
vaadittava, että sisäiset toimeksiantojen 
toteuttamisjärjestelmät, joiden osuus koko 
kaupankäyntijärjestelmässä toteutetuista 
transaktioista ylittää tietyn kynnyksen, 
muutetaan monenkeskisiksi 
kaupankäyntijärjestelmiksi.
EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
tämän kynnyksen laskemismenettelyjen 
määrittämistä varten.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
kyseiset tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti.
______________
* Virallinen lehti: lisätään 
päivämäärä.

Or. fr

Tarkistus 789
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 b artikla
Jäsenvaltiot voivat perustaa 
toimivaltaisten viranomaistensa rinnalle 
riippumattomia elimiä valvomaan 
markkinoita ja hyväksymään 
yksityissijoittajille suunnattujen tuotteiden 
soveltuvuuden.

Or. en
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Tarkistus 790
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tarjotessaan sijoitusneuvontaa tai 
salkunhoitoa sijoituspalveluyrityksen on 
hankittava tarvittavat tiedot asiakkaan tai 
potentiaalisen asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta tietystä tuotteesta tai 
palvelusta sekä tämän taloudellisesta 
tilanteesta ja sijoitustavoitteista, jotta yritys 
voi suositella asiakkaalle tai 
potentiaaliselle asiakkaalle soveltuvia 
sijoituspalveluja ja rahoitusvälineitä.

1. Tarjotessaan tuotetietoja,
sijoitusneuvontaa tai salkunhoitoa 
sijoituspalveluyrityksen on hankittava 
tarvittavat tiedot asiakkaan tai 
potentiaalisen asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta tietystä tuotteesta tai 
palvelusta sekä tämän taloudellisesta 
tilanteesta, mukaan luettuina 
luottositoumukset, olemassa oleva riski ja
taloudellisten tappioiden sietokyky, sekä
sijoitustavoitteista, jotta yritys voi 
suositella asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle soveltuvia sijoituspalveluja ja 
rahoitusvälineitä.

EAMV laatii viimeistään [...]* 
suuntaviivat, jotka koskevat asiakkaalta 
saatavia vähimmäistietoja sekä 
rahoitusvälineen tai sijoituspalvelun 
soveltuvuuden arviointia.
_________________
*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä: …

Or. en

Perustelu

Perustuu Euroopan kuluttajaliiton ehdotukseen.

Tarkistus 791
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta



AM\901765FI.doc 93/187 PE489.465v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Tarjotessaan sijoitusneuvontaa tai 
salkunhoitoa sijoituspalveluyrityksen on 
hankittava tarvittavat tiedot asiakkaan tai 
potentiaalisen asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta tietystä tuotteesta tai 
palvelusta sekä tämän taloudellisesta 
tilanteesta ja sijoitustavoitteista, jotta yritys 
voi suositella asiakkaalle tai 
potentiaaliselle asiakkaalle soveltuvia 
sijoituspalveluja ja rahoitusvälineitä.

1. Tarjotessaan sijoitusneuvontaa tai 
salkunhoitoa sijoituspalveluyrityksen on 
hankittava tarvittavat tiedot asiakkaan tai 
potentiaalisen asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta tietystä tuotteesta tai 
palvelusta sekä tämän taloudellisesta 
tilanteesta ja sijoitustavoitteista (mukaan 
luettuna asiakkaan riskiraja), jotta yritys 
voi suositella asiakkaalle tai 
potentiaaliselle asiakkaalle soveltuvia 
sijoituspalveluja ja rahoitusvälineitä.

Or. en

Tarkistus 792
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tarjotessaan tuotetietoja, 
sijoitusneuvontaa tai salkunhoitoa 
sijoituspalveluyrityksen on osoitettava, 
että myyty tuote oli tuotevalikoimasta 
parhaiten soveltuva vastaamaan 
asiakkaan tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 793
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Tarjotessaan tuotetietoja, 
sijoitusneuvontaa tai salkunhoitoa 
sijoituspalveluyrityksen on arvioitava, 
onko mikään sijoitus sopiva asiakkaalle 
erityisesti, jos asiakkaalla on avoimia 
lainoja. Jos katsotaan, että sijoitus ei ole 
kyseisellä hetkellä asianmukainen, 
sijoituspalveluyritys antaa asiakkaalle 
varoituksen. 

Or. en

Tarkistus 794
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
sijoituspalveluyritys muita kuin 1 kohdassa 
tarkoitettuja sijoituspalveluja tarjotessaan 
pyytää asiakasta tai potentiaalista asiakasta 
antamaan tietoja tietämyksestään ja 
kokemuksestaan tietystä tarjotusta tai 
pyydetystä tuotteesta tai palvelusta 
voidakseen arvioida, soveltuuko 
suunniteltu sijoituspalvelu tai tuote 
asiakkaalle.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
sijoituspalveluyritys muita kuin 1 kohdassa 
tarkoitettuja sijoituspalveluja tarjotessaan 
pyytää asiakasta tai potentiaalista asiakasta 
antamaan tietoja tietämyksestään ja 
kokemuksestaan tietystä tarjotusta tai 
pyydetystä tuotteesta tai palvelusta 
voidakseen arvioida, soveltuuko 
suunniteltu sijoituspalvelu tai tuote 
asiakkaalle. Tätä ei sovelleta 
rahoitusvälineiden säilyttämiseen ja 
hoitoon, kuten liitteessä I olevan A osan 
kohdassa 9 on eritelty.

Or. en

Tarkistus 795
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii viimeistään [...]* 
suuntaviivat, jotka koskevat asiakkaalta 
tiedusteltavia vähimmäistietoja asiakkaan 
tietämyksestä ja kokemuksesta tietystä 
tarjotusta tai pyydetystä tuotteesta tai 
palvelusta sekä sen arvioimisesta, onko 
tuote tai palvelu sovelias ottaen huomioon 
asiakkaan tietämyksen ja kokemuksen.
___________________
*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä: …

Or. en

Tarkistus 796
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyritykset, jotka tarjoavat 
ristiinmyyntikäytäntöjä sisältäviä tuotteita 
24 artiklan 7 kohdan mukaisesti, arvioivat 
erikseen kunkin tuotteet sopivuutta 
sijoittajalle sekä koko paketin sopivuutta.

Or. en

Tarkistus 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Sijoituspalveluyritysten tarjotessa 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta tai näiden toimeksiantojen 
vastaanottamisesta ja välittämisestä 
oheispalveluin tai niitä ilman, pois lukien 
liitteessä I olevan B osan kohdassa 1 
täsmennetty oheispalvelu, jäsenvaltioiden 
on sallittava kyseisten sijoituspalvelujen 
tarjoaminen asiakkaille ilman 2 kohdassa 
säädettyjen tietojen hankkimista tai 
säädettyä soveltuvuuden määrittelemistä, 
jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Sijoituspalveluyritysten tarjotessa 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta ja/tai näiden 
toimeksiantojen vastaanottamisesta ja 
välittämisestä oheispalveluin tai niitä 
ilman, jäsenvaltioiden on sallittava 
kyseisten sijoituspalvelujen tarjoaminen 
asiakkaille ilman 2 kohdassa säädettyjen 
tietojen hankkimista tai säädettyä 
soveltuvuuden määrittelemistä, jos kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 798
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Sijoituspalveluyritysten tarjotessa 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta tai näiden toimeksiantojen 
vastaanottamisesta ja välittämisestä 
oheispalveluin tai niitä ilman, pois lukien 
liitteessä I olevan B osan kohdassa 1 
täsmennetty oheispalvelu, jäsenvaltioiden 
on sallittava kyseisten sijoituspalvelujen 
tarjoaminen asiakkaille ilman 2 kohdassa 
säädettyjen tietojen hankkimista tai 
säädettyä soveltuvuuden määrittelemistä, 
jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Sijoituspalveluyritysten tarjotessa
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta ja/tai näiden 
toimeksiantojen vastaanottamisesta ja 
välittämisestä oheispalveluin tai niitä 
ilman, jäsenvaltioiden on sallittava 
kyseisten sijoituspalvelujen tarjoaminen 
asiakkaille ilman 2 kohdassa säädettyjen 
tietojen hankkimista tai säädettyä 
soveltuvuuden määrittelemistä, jos kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en
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Tarkistus 799
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Sijoituspalveluyritysten tarjotessa 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta tai näiden toimeksiantojen 
vastaanottamisesta ja välittämisestä 
oheispalveluin tai niitä ilman, pois lukien 
liitteessä I olevan B osan kohdassa 1 
täsmennetty oheispalvelu, jäsenvaltioiden 
on sallittava kyseisten sijoituspalvelujen 
tarjoaminen asiakkaille ilman 2 kohdassa 
säädettyjen tietojen hankkimista tai 
säädettyä soveltuvuuden määrittelemistä, 
jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Sijoituspalveluyritysten tarjotessa 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta ja/tai näiden 
toimeksiantojen vastaanottamisesta ja 
välittämisestä oheispalveluin tai niitä 
ilman, jäsenvaltioiden on sallittava 
kyseisten sijoituspalvelujen tarjoaminen 
asiakkaille ilman 2 kohdassa säädettyjen 
tietojen hankkimista tai säädettyä 
soveltuvuuden määrittelemistä, jos kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan lainan- tai luotonannon toimintaedellytykset. 
Alkuperäisen ehdotuksen mukaan kolmannet osapuolet voisivat myöntää tällaisia luottoja 
asiakkaille ilman, että ne soveltavat tähän artiklaan sisältyviä velvoitteita.

Tarkistus 800
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) palvelut liittyvät johonkin seuraavista 
rahoitusvälineistä:

a) palvelut eivät liity rahoitusvälineisiin, 
joihin sisältyy johdannaisia tai jotka ovat 
rakenteeltaan sellaisia, että asiakkaan on 
vaikea ymmärtää niihin liittyvää riskiä, 
tai niiden katsotaan olevan vaikeasti 
muutettavissa rahaksi.
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Or. en

Tarkistus 801
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) osakkeisiin, jotka on hyväksytty 
kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä 
markkinoilla tai vastaavilla kolmansien 
maiden markkinoilla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, kun on kyse 
yhtiöiden osakkeista mutta ei kuitenkaan 
sellaisten yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavien yritysten osakkeista, jotka 
eivät ole yhteissijoitusyrityksiä, eikä 
johdannaisia sisältävistä osakkeista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 802
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) osakkeisiin, jotka on hyväksytty 
kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä 
markkinoilla tai vastaavilla kolmansien 
maiden markkinoilla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, kun on kyse 
yhtiöiden osakkeista mutta ei kuitenkaan 
sellaisten yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavien yritysten osakkeista, jotka 
eivät ole yhteissijoitusyrityksiä, eikä 
johdannaisia sisältävistä osakkeista;

1. osakkeisiin, jotka on hyväksytty 
kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä 
markkinoilla tai vastaavilla kolmansien 
maiden markkinoilla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, kun on kyse 
yhtiöiden osakkeista, 

Or. en
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Perustelu

Koska säännellyillä markkinoilla listattuihin välineisiin sekä välineisiin, joilla käydään 
kauppaa säännellyillä markkinoilla, sovelletaan EU:n yleisiä tiedon julkistamista ja 
keskeisten tietojen paljastamista koskevia sääntöjä tai riskinhallintaa ja talletuksia koskevia 
erityissäännöksiä (yhteissijoitusyritykset ja vaihtoehtoiset sijoitusrahastot), nämä tuotteet 
ovat yleisesti sijoittajien käytettävissä.

Tarkistus 803
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) osakkeisiin, jotka on hyväksytty 
kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä 
markkinoilla tai vastaavilla kolmansien 
maiden markkinoilla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, kun on kyse 
yhtiöiden osakkeista mutta ei kuitenkaan 
sellaisten yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavien yritysten osakkeista, jotka 
eivät ole yhteissijoitusyrityksiä, eikä 
johdannaisia sisältävistä osakkeista;

i) osakkeisiin, jotka on hyväksytty 
kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä 
markkinoilla tai vastaavilla kolmansien 
maiden markkinoilla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, kun on kyse 
yhtiöiden osakkeista, 

Or. en

Perustelu

Säännellyillä markkinoilla listattuihin välineisiin sekä välineisiin, joilla käydään kauppaa 
säännellyillä markkinoilla, sovelletaan jo keskeisten tietojen paljastamiseen liittyvää EU:n 
lainsäädäntöä tai riskinhallintaa koskevia säännöksiä. Tästä syystä kyseisten tuotteiden olisi 
oltava sijoittajien käytettävissä.

Tarkistus 804
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) osakkeisiin, jotka on hyväksytty 
kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä 
markkinoilla tai vastaavilla kolmansien 
maiden markkinoilla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, kun on kyse 
yhtiöiden osakkeista mutta ei kuitenkaan 
sellaisten yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavien yritysten osakkeista, jotka 
eivät ole yhteissijoitusyrityksiä, eikä
johdannaisia sisältävistä osakkeista;

i) osakkeisiin, jotka on hyväksytty 
kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä 
markkinoilla tai vastaavilla kolmansien 
maiden markkinoilla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, kun on kyse 
yhtiöiden osakkeista, mutta ei kuitenkaan 
johdannaisia sisältävistä osakkeista; 

Or. en

Tarkistus 805
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) osakkeisiin, jotka on hyväksytty 
kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä 
markkinoilla tai vastaavilla kolmansien 
maiden markkinoilla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, kun on kyse 
yhtiöiden osakkeista mutta ei kuitenkaan 
sellaisten yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavien yritysten osakkeista, jotka 
eivät ole yhteissijoitusyrityksiä, eikä 
johdannaisia sisältävistä osakkeista;

i) osakkeisiin, jotka on hyväksytty 
kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä 
markkinoilla tai vastaavilla kolmansien 
maiden markkinoilla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, kun on kyse 
yhtiöiden osakkeista mutta ei kuitenkaan 
sellaisten yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavien yritysten osakkeista, jotka 
eivät ole yhteissijoitusyrityksiä, eikä 
johdannaisia sisältävistä osakkeista, 
elleivät johdannaiset lisää sijoittajan 
riskiä;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan, etteivät johdannaiset lisää loppusijoittajien 
riskejä.
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Tarkistus 806
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) joukkovelkakirjoihin tai muihin 
arvopaperistettuihin velan muotoihin, 
jotka on hyväksytty kaupankäynnin 
kohteiksi säännellyillä markkinoilla tai 
vastaavilla kolmansien maiden 
markkinoilla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, paitsi jos ne 
sisältävät johdannaisia tai ovat 
rakenteeltaan sellaisia, että asiakkaan on 
vaikea ymmärtää niihin liittyviä riskejä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 807
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) joukkovelkakirjoihin tai muihin 
arvopaperistettuihin velan muotoihin, jotka 
on hyväksytty kaupankäynnin kohteiksi 
säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla 
kolmansien maiden markkinoilla tai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, paitsi jos ne 
sisältävät johdannaisia tai ovat 
rakenteeltaan sellaisia, että asiakkaan on 
vaikea ymmärtää niihin liittyviä riskejä;

ii) joukkovelkakirjoihin tai muihin 
arvopaperistettuihin velan muotoihin, jotka 
on hyväksytty kaupankäynnin kohteiksi 
säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla 
kolmansien maiden markkinoilla tai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä;

Or. en

Perustelu

Säännellyillä markkinoilla listattuihin välineisiin sekä välineisiin, joilla käydään kauppaa 
säännellyillä markkinoilla, sovelletaan jo keskeisten tietojen paljastamiseen liittyvää EU:n 
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lainsäädäntöä tai riskinhallintaa koskevia säännöksiä. Tästä syystä kyseisten tuotteiden olisi 
oltava sijoittajien käytettävissä.

Tarkistus 808
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) joukkovelkakirjoihin tai muihin 
arvopaperistettuihin velan muotoihin, jotka 
on hyväksytty kaupankäynnin kohteiksi 
säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla 
kolmansien maiden markkinoilla tai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, paitsi jos ne 
sisältävät johdannaisia tai ovat 
rakenteeltaan sellaisia, että asiakkaan on 
vaikea ymmärtää niihin liittyviä riskejä;

2. joukkovelkakirjoihin tai muihin 
arvopaperistettuihin velan muotoihin, jotka 
on hyväksytty kaupankäynnin kohteiksi 
säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla 
kolmansien maiden markkinoilla tai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ja joista on 
julkaistu esite;

Or. en

Perustelu

Koska säännellyillä markkinoilla listattuihin välineisiin sekä välineisiin, joilla käydään 
kauppaa säännellyillä markkinoilla, sovelletaan EU:n yleisiä tiedon julkistamista ja 
keskeisten tietojen paljastamista koskevia sääntöjä tai riskinhallintaa ja talletuksia koskevia 
erityissäännöksiä (yhteissijoitusyritykset ja vaihtoehtoiset sijoitusrahastot), nämä tuotteet 
ovat yleisesti sijoittajien käytettävissä.

Tarkistus 809
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) joukkovelkakirjoihin tai muihin 
arvopaperistettuihin velan muotoihin, jotka 
on hyväksytty kaupankäynnin kohteiksi 
säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla 

ii) joukkovelkakirjoihin tai muihin 
arvopaperistettuihin velan muotoihin, jotka 
on hyväksytty kaupankäynnin kohteiksi 
säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla 
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kolmansien maiden markkinoilla tai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, paitsi jos ne 
sisältävät johdannaisia tai ovat 
rakenteeltaan sellaisia, että asiakkaan on 
vaikea ymmärtää niihin liittyviä riskejä;

kolmansien maiden markkinoilla tai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, paitsi jos ne 
sisältävät johdannaisia tai ovat 
rakenteeltaan sellaisia, että asiakkaan olisi
vaikea ymmärtää niihin liittyviä riskejä, tai 
johdannaiset eivät lisää sijoittajan riskejä;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan, etteivät johdannaiset lisää loppusijoittajan 
riskejä.

Tarkistus 810
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) rahamarkkinavälineisiin, paitsi jos ne 
sisältävät johdannaisia tai ovat 
rakenteeltaan sellaisia, että asiakkaan on 
vaikea ymmärtää niihin liittyviä riskejä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 811
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) rahamarkkinavälineisiin, paitsi jos ne 
sisältävät johdannaisia tai ovat 
rakenteeltaan sellaisia, että asiakkaan on 
vaikea ymmärtää niihin liittyviä riskejä;

3. rahamarkkinavälineisiin;

Or. en
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Perustelu

Koska säännellyillä markkinoilla listattuihin välineisiin sekä välineisiin, joilla käydään 
kauppaa säännellyillä markkinoilla, sovelletaan EU:n yleisiä tiedon julkistamista ja 
keskeisten tietojen paljastamista koskevia sääntöjä tai riskinhallintaa ja talletuksia koskevia 
erityissäännöksiä (yhteissijoitusyritykset ja vaihtoehtoiset sijoitusrahastot), nämä tuotteet 
ovat yleisesti sijoittajien käytettävissä.

Tarkistus 812
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) rahamarkkinavälineisiin, paitsi jos ne 
sisältävät johdannaisia tai ovat 
rakenteeltaan sellaisia, että asiakkaan on 
vaikea ymmärtää niihin liittyviä riskejä;

(iii) rahamarkkinavälineisiin;

Or. en

Perustelu

Säännellyillä markkinoilla listattuihin välineisiin sekä välineisiin, joilla käydään kauppaa 
säännellyillä markkinoilla, sovelletaan jo keskeisten tietojen paljastamiseen liittyvää EU:n 
lainsäädäntöä tai riskinhallintaa koskevia säännöksiä. Tästä syystä kyseisten tuotteiden olisi 
oltava sijoittajien käytettävissä.

Tarkistus 813
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) rahamarkkinavälineisiin, paitsi jos ne 
sisältävät johdannaisia tai ovat 
rakenteeltaan sellaisia, että asiakkaan on 
vaikea ymmärtää niihin liittyviä riskejä;

iii) rahamarkkinavälineisiin, paitsi jos ne 
sisältävät johdannaisia tai ovat 
rakenteeltaan sellaisia, että asiakkaan olisi
vaikea ymmärtää niihin liittyviä riskejä,tai 
johdannaiset eivät lisää sijoittajan riskejä;



AM\901765FI.doc 105/187 PE489.465v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan, etteivät johdannaiset lisää loppusijoittajien 
riskejä.

Tarkistus 814
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin, lukuun ottamatta komission 
asetuksen N:o 583/2010 36 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja 
strukturoituja yhteissijoitusyrityksiä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Niin kauan kuin ei ole olemassa laillista päätöstä joidenkin yhteissijoitusyritystuotteiden 
soveltuvuudesta yksityissijoittajille, on sisällytettävä poikkeus 25 artiklan 3 kohdan 
v alakohdan mukaisesta soveltuvuustestistä. On meidän tehtävämme löytää 
yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin tarkistuksen yhteydessä sellainen määritelmä 
yhteissijoitusyrityksille, joka takaa kaikkien yhteissijoitusyritysten soveltuvuuden 
yksityissijoittajille.

Tarkistus 815
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin, lukuun ottamatta komission 
asetuksen N:o 583/2010 36 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja 

Poistetaan.
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strukturoituja yhteissijoitusyrityksiä;

Or. en

Perustelu

Monimutkaisen / yksinkertaisen tuotteen käsite ei ole yhteissijoitusyritysten todellisuuden 
mukainen.

Tarkistus 816
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin, lukuun ottamatta komission 
asetuksen N:o 583/2010 36 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja 
strukturoituja yhteissijoitusyrityksiä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 817
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin, lukuun ottamatta komission 
asetuksen N:o 583/2010 36 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja 
strukturoituja yhteissijoitusyrityksiä;

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin;

Or. en
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Tarkistus 818
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin, lukuun ottamatta komission 
asetuksen N:o 583/2010 36 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja 
strukturoituja yhteissijoitusyrityksiä;

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin;

Or. en

Perustelu

Erittäin menestynyt yhteissijoitusyritysten tuotemerkki voisi aiheuttaa haittaa EU:n 
ulkopuolisten sääntelyviranomaisten ja sijoittajien silmissä, ellei yhteissijoitusyrityksiä pidetä 
enää automaattisesti yksinkertaisina, sillä ne voidaan katsoa yksityissijoittajille 
sopimattomiksi. Myös Euroopan sijoittajien luottamus yhteissijoitusyrityksiin voisi kärsiä. 
Monimutkaisuus ei ole yhtä suuri kuin riski. Päin vastoin monet yhteissijoitusyritysten 
ominaispiirteet vähentävät sellaisten sijoittajien riskejä, joilla on paljon plain vanilla -
rahoitusvälineitä, kuten osakkeita ja joukkovelkakirjoja.

Tarkistus 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin, lukuun ottamatta komission 
asetuksen N:o 583/2010 36 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja 
strukturoituja yhteissijoitusyrityksiä;

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin;

Or. en
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Tarkistus 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin, lukuun ottamatta komission 
asetuksen N:o 583/2010 36 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja 
strukturoituja yhteissijoitusyrityksiä;

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin;

Or. en

Perustelu

Yhteissijoitusyritysten luokittelu herättäisi epäilyt yhteissijoitusyritysten puitteiden 
moitteettomuudesta. Monimutkaisuus, joka juontaa juurensa varainhoidon innovaatioista, ei 
välttämättä sisällä suuria riskejä sijoitustoiminnan näkökulmasta. Painopiste ei siis saisi olla 
monimutkaisuudessa sinänsä, vaan pikemminkin asiakkaiden vaikeuksissa ymmärtää asiaan 
liittyvät riskit. Tähän olisi puututtava nykyisissä yhteisyrityksiä koskevissa puitteissa eikä 
rahoitusmarkkinadirektiivin yhteydessä.

Tarkistus 821
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin, lukuun ottamatta komission 
asetuksen N:o 583/2010 36 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja 
strukturoituja yhteissijoitusyrityksiä;

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin;

Or. en

Perustelu

Säännellyillä markkinoilla listattuihin välineisiin sekä välineisiin, joilla käydään kauppaa 
säännellyillä markkinoilla, sovelletaan jo keskeisten tietojen paljastamiseen liittyvää EU:n 
lainsäädäntöä tai riskinhallintaa koskevia säännöksiä. Tästä syystä kyseisten tuotteiden olisi 



AM\901765FI.doc 109/187 PE489.465v01-00

FI

oltava sijoittajien käytettävissä.

Tarkistus 822
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) yhteissijoitusyritystenksiin tai 
osakkeisiin tai osuuksiin, lukuun ottamatta 
komission asetuksen N:o 583/2010 36 
artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettuja strukturoituja 
yhteissijoitusyrityksiä;

(iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin;

Or. de

Perustelu

Yhteissijoitusyritykset ovat sinällään yksinkertaisia rahoitusvälineitä. Ne täyttävät kaikki 
rahoitusmarkkinadirektiivin täytäntöönpanodirektiivin 38 artiklan yleisen määritelmän 
mukaiset vaatimukset, ja sijoittajille annetaan "avaintietoja", jotta taataan parempi 
sijoittajansuoja. Rahastojen erottelu aiheuttaa tarpeetonta byrokratiaa ja heikentää 
yhteissijoitusyritysten nimeä ilman paremman sijoittajansuojan takaamista.

Tarkistus 823
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin, lukuun ottamatta komission 
asetuksen N:o 583/2010 36 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja 
strukturoituja yhteissijoitusyrityksiä;

4. yhteissijoitusyritysten tai 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
osakkeisiin tai osuuksiin, kuten 
direktiivissä 2011/61/EU on määritelty, 
kun niitä tarjotaan yksityissijoittajille;

Or. en
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Perustelu

Koska säännellyillä markkinoilla listattuihin välineisiin sekä välineisiin, joilla käydään 
kauppaa säännellyillä markkinoilla, sovelletaan EU:n yleisiä tiedon julkistamista ja 
keskeisten tietojen paljastamista koskevia sääntöjä tai riskinhallintaa ja talletuksia koskevia 
erityissäännöksiä (yhteissijoitusyritykset ja vaihtoehtoiset sijoitusrahastot), nämä tuotteet 
ovat yleisesti sijoittajien käytettävissä.

Tarkistus 824
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin, lukuun ottamatta komission 
asetuksen N:o 583/2010 36 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja 
strukturoituja yhteissijoitusyrityksiä;

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin, lukuun ottamatta komission 
asetuksen N:o 583/2010 36 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja 
strukturoituja yhteissijoitusyrityksiä ja 
muita monimutkaisiin 
salkunhoitotekniikoihin perustuvia 
yhteissijoitusyrityksiä;

Or. en

Perustelu

Strukturoitujen yhteissijoitusyritysten lisäksi myös monimutkaisiin salkunhoitotekniikoihin 
perustuvia yhteissijoitusyrityksiä olisi pidettävä monimutkaisina rahoitusvälineinä, sillä 
yhteissijoitusyritysjärjestelmä mahdollistaa, että ne ovat muiden strukturoitujen välineiden 
tapaan merkittävässä määrin monimutkaisia. 

Tarkistus 825
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin, lukuun ottamatta komission 
asetuksen N:o 583/2010 36 artiklan 1 

iv) yhteissijoitusyritysten osakkeisiin tai 
osuuksiin, lukuun ottamatta komission 
asetuksen N:o 583/2010 36 artiklan 1 
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kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja 
strukturoituja yhteissijoitusyrityksiä;

kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja 
strukturoituja yhteissijoitusyrityksiä, jotka 
eivät täytä komission direktiivin 
2006/73/EY 38 artiklassa asetettuja 
vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 826
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) muihin yksinkertaisiin 
rahoitusvälineisiin sovellettaessa tätä 
kohtaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 827
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) muihin yksinkertaisiin
rahoitusvälineisiin sovellettaessa tätä 
kohtaa.

5. muihin vastaaviin rahoitusvälineisiin, 
jotka on listattu ja joilla käydään kauppaa 
säännellyillä markkinoilla tai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ja joista on 
julkaistu esite, sovellettaessa tätä kohtaa.

Or. en

Perustelu

Koska säännellyillä markkinoilla listattuihin välineisiin sekä välineisiin, joilla käydään 
kauppaa säännellyillä markkinoilla, sovelletaan EU:n yleisiä tiedon julkistamista ja 
keskeisten tietojen paljastamista koskevia sääntöjä tai riskinhallintaa ja talletuksia koskevia 
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erityissäännöksiä (yhteissijoitusyritykset ja vaihtoehtoiset sijoitusrahastot), nämä tuotteet 
ovat yleisesti sijoittajien käytettävissä.

Tarkistus 828
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) muihin yksinkertaisiin
rahoitusvälineisiin sovellettaessa tätä 
kohtaa.

v) muihin rahoitusvälineisiin, kuten 
strukturoidut yhteissijoitusyritykset ja 
muiden kuin yhteissijoitusyritysten 
osakkeet, jotka sijoituspalveluyritys on 
arvioinut yksinkertaisiksi.

Or. en

Perustelu

Olisi tarkoituksenmukaista testata tapauskohtaisesti rahoitusvälineen monimutkaisuutta sen 
sijaan, että ne kaikki katsotaan monimutkaisiksi.

Tarkistus 829
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sijoituspalveluyrityksen on luotava 
arkisto, joka sisältää asiakkaan ja 
yrityksen välillä sovitun asiakirjan tai 
sovitut asiakirjat, jossa tai joissa 
määritetään osapuolten oikeudet ja 
velvoitteet sekä muut yrityksen 
asiakkaalle tarjoamien palvelujen ehdot. 
Sopimuspuolten oikeudet ja velvoitteet 
voidaan sisällyttää viitteinä muihin 
asiakirjoihin tai oikeudellisesti sitoviin 
teksteihin.

4. Kun investointipalvelu liittyy 3 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuun 
monimutkaiseen tuotteeseen liittyvään 
sijoitusneuvontaan, jonka asiakas on 
hyväksynyt, sijoituspalveluyrityksen on 
tarjottava asiakkaalle jatkuvaa 
säännöllistä arviointia siitä, onko 
tällainen rahoitusvälinen asianmukainen 
tai sovelias.
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Or. en

Tarkistus 830
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asiakkaan on saatava 
sijoituspalveluyritykseltä riittävät 
selvitykset tämän asiakkailleen tarjoamasta 
palvelusta. Näihin selvityksiin on 
sisällytettävä säännölliset ilmoitukset 
asiakkaille ottaen huomioon kyseisten
rahoitusvälineiden laji ja monimutkaisuus 
ja asiakkaalle tarjottavan palvelun 
luonne, ja niihin on sisällytettävä 
soveltuvin osin tiedot asiakkaan lukuun 
suoritettujen liiketoimien ja palvelujen 
kustannuksista. Sijoitusneuvontaa 
antaessaan sijoituspalveluyrityksen on 
täsmennettävä, miten annettava neuvonta 
vastaa asiakkaan henkilökohtaisiin 
tarpeisiin.

5. Asiakkaan on saatava 
sijoituspalveluyritykseltä riittävät 
selvitykset tämän asiakkailleen tarjoamasta 
palvelusta. Jos kyseessä on salkunhoito tai 
jos sijoituspalveluyritys tarjoaa ja 
toteuttaa tällaista palvelua asiakkailleen, 
näihin raportteihin on sisällytettävä 
säännölliset ilmoitukset asiakkaille 
asiaankuuluvien rahoitusvälineiden
toiminnasta sekä säännöllinen arviointi 
suositeltujen rahoitusvälineiden 
soveltuvuudesta. Näihin selvityksiin on 
sisällyttävä soveltuvin osin tiedot 
asiakkaan lukuun suoritettujen liiketoimien 
ja palvelujen kustannuksista. 
Sijoitusneuvontaa 24 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti antaessaan 
sijoituspalveluyrityksen on täsmennettävä, 
miten annettava neuvonta vastaa asiakkaan 
mieltymyksiin, tarpeisiin ja muihin
henkilökohtaisiin ominaispiirteisiin.

Or. en

Perustelu

Tekstissä tehdään selväksi, että tämä palvelu on toteutettava, jos kyse on salkunhoidosta, tai 
jos sijoituspalveluyritys tarjoaa sellaista sijoitusneuvontaa asiakkailleen, josta on 
nimenomaan sovittu heidän kanssaan. Sijoituspalveluyritysten on sijoitusneuvontaa 
antaessaan täsmennettävä, miten annettava neuvonta vastaa asiakkaan henkilökohtaisiin 
tarpeisiin. Selvitykseen on sisällytettävä myös asiakkaan mieltymykset ja tarpeet.
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Tarkistus 831
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asiakkaan on saatava 
sijoituspalveluyritykseltä riittävät 
selvitykset tämän asiakkailleen tarjoamasta 
palvelusta. Näihin selvityksiin on 
sisällytettävä säännölliset ilmoitukset 
asiakkaille ottaen huomioon kyseisten 
rahoitusvälineiden laji ja monimutkaisuus 
ja asiakkaalle tarjottavan palvelun 
luonne, ja niihin on sisällytettävä 
soveltuvin osin tiedot asiakkaan lukuun 
suoritettujen liiketoimien ja palvelujen 
kustannuksista. Sijoitusneuvontaa 
antaessaan sijoituspalveluyrityksen on 
täsmennettävä, miten annettava neuvonta 
vastaa asiakkaan henkilökohtaisiin 
tarpeisiin. 

5. Asiakkaan on saatava 
sijoituspalveluyritykseltä riittävät 
selvitykset tämän asiakkailleen tarjoamasta 
palvelusta. Jos neuvontapalveluja 
annetaan säännöllisesti, yritysten on 
informoitava asiakkaille ilmoitusten 
tiheydestä. Näihin selvityksiin on 
sisällyttävä soveltuvin osin tiedot 
asiakkaan lukuun suoritettujen liiketoimien 
ja palvelujen kustannuksista. 
Sijoitusneuvontaa 24 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti antaessaan 
sijoituspalveluyrityksen on täsmennettävä, 
miten annettava neuvonta vastaa asiakkaan 
henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 832
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asiakkaan on saatava 
sijoituspalveluyritykseltä riittävät 
selvitykset tämän asiakkailleen tarjoamasta 
palvelusta. Näihin selvityksiin on 
sisällytettävä säännölliset ilmoitukset 
asiakkaille ottaen huomioon kyseisten 
rahoitusvälineiden laji ja monimutkaisuus 
ja asiakkaalle tarjottavan palvelun luonne, 
ja niihin on sisällytettävä soveltuvin osin 
tiedot asiakkaan lukuun suoritettujen 

5. Asiakkaan on saatava 
sijoituspalveluyritykseltä kirjallisesti tai 
pysyvällä välineellä riittävät selvitykset 
tämän asiakkailleen tarjoamasta palvelusta. 
Näihin selvityksiin on sisällytettävä 
säännölliset ilmoitukset asiakkaille ottaen 
huomioon kyseisten rahoitusvälineiden laji 
ja monimutkaisuus ja asiakkaalle 
tarjottavan palvelun luonne, ja niihin on 
sisällytettävä soveltuvin osin tiedot 
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liiketoimien ja palvelujen kustannuksista. 
Sijoitusneuvontaa antaessaan 
sijoituspalveluyrityksen on täsmennettävä, 
miten annettava neuvonta vastaa asiakkaan 
henkilökohtaisiin tarpeisiin. 

asiakkaan lukuun suoritettujen liiketoimien 
ja palvelujen kustannuksista. Jos 
palveluihin sisältyi myyntitulos, 
selvityksessä on ilmoitettava, oliko myynti 
sijoituspalveluyrityksen sisäisten 
myyntitavoitteiden mukainen.
Sijoitusneuvontaa antaessaan 
sijoituspalveluyrityksen on täsmennettävä, 
miten annettava neuvonta vastaa asiakkaan 
henkilökohtaisiin tarpeisiin.

EAMV laatii viimeistään [...]* 
suuntaviivat asiakkaalle toimitettavien 
riittävien selvitysten sisällöstä ja 
muodosta.
_________________
*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä: …

Or. en

Tarkistus 833
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asiakkaan on saatava 
sijoituspalveluyritykseltä riittävät 
selvitykset tämän asiakkailleen tarjoamasta 
palvelusta. Näihin selvityksiin on 
sisällytettävä säännölliset ilmoitukset 
asiakkaille ottaen huomioon kyseisten 
rahoitusvälineiden laji ja monimutkaisuus 
ja asiakkaalle tarjottavan palvelun luonne, 
ja niihin on sisällytettävä soveltuvin osin 
tiedot asiakkaan lukuun suoritettujen 
liiketoimien ja palvelujen kustannuksista. 
Sijoitusneuvontaa antaessaan 
sijoituspalveluyrityksen on täsmennettävä, 
miten annettava neuvonta vastaa asiakkaan 
henkilökohtaisiin tarpeisiin. 

5. Asiakkaan on saatava 
sijoituspalveluyritykseltä riittävät 
selvitykset kirjallisesti tämän asiakkailleen 
tarjoamasta palvelusta. Näihin selvityksiin 
on sisällytettävä säännölliset ilmoitukset 
asiakkaille ottaen huomioon kyseisten 
rahoitusvälineiden laji ja monimutkaisuus 
ja asiakkaalle tarjottavan palvelun luonne, 
ja niihin on sisällytettävä soveltuvin osin 
tiedot asiakkaan lukuun suoritettujen 
liiketoimien ja palvelujen kustannuksista. 
Sijoitusneuvontaa antaessaan 
sijoituspalveluyrityksen on täsmennettävä, 
miten annettava neuvonta vastaa asiakkaan 
henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Or. en
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Tarkistus 834
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun otetaan huomioon 
rahoitusvälineiden monimutkaisuus ja 
niihin liittyvän palvelun luonne, 
jäsenvaltioiden on sallittava 
sijoituspalveluyrityksille vuosittaisten 
standardimuotoisten ilmoitusten 
toimittaminen asiakkaille. 

Or. en

Tarkistus 835
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joilla 
varmistetaan, että sijoituspalveluyritykset 
noudattavat [niihin] sisältyviä periaatteita 
tarjotessaan asiakkailleen sijoitus- tai 
oheispalveluja.

6. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
tarkennetaan toimenpiteet, joilla 
varmistetaan, että sijoituspalveluyritykset 
noudattavat [niihin] sisältyviä periaatteita 
tarjotessaan asiakkailleen sijoitus- tai 
oheispalveluja.

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
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___________________
*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä: …

Or. en

Perustelu

Kyseessä on tekninen asia ja sen olisi tästä syystä kuuluttava EAMV:lle.

Tarkistus 836
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos asiakas saa sijoitusneuvontaa ja 
tähän neuvontaan liittyy jonkinlainen 
kannustin neuvonantajalle, 
neuvonantajan on tiedotettava kullekin 
asiakkaalle säännöllisesti, vähintään 
kerran vuodessa, millaisen ja minkä 
suuruisen kannustimen hän on saanut 
sijoitusneuvonnasta sekä kuhunkin 
asiakkaaseen liittyvät toimeksiannot.

Or. en

Tarkistus 837
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. EAMV laatii viimeistään [] ja päivittää 
määräajoin ohjeet sellaisten 
rahoitusvälineiden arvioinnista, jotka ovat 
3 kohdan a alakohdan mukaisesti
rakenteeltaan sellaisia, että asiakkaan on 
vaikea ymmärtää niihin liittyviä riskejä.

7. EAMV laatii viimeistään [18 kuukautta] 
ja päivittää määräajoin tekniset standardit 
3 kohdassa tarkoitettujen 
rahoitusvälineiden arvioinnista, joihin 
sisältyy johdannaisia tai jotka ovat 
rakenteeltaan sellaisia, että 
yksityissijoittajan on erittäin vaikea 
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ymmärtää tai määrittää, mitkä niistä 
voisivat kuulua kyseisessä kohdassa 
tarkoitetun järjestelyn soveltamisalaan 
yhteissijoitusyrityksiä lukuun ottamatta.
EAMV ottaa arvioinnissaan huomioon, 
vähentääkö näiden tuotteiden 
monimutkaisuus sijoittajalle koituvaa 
riskiä verrattuna 3 kohdan tuotteisiin.

Or. en

Perustelu

EAMV:n on kyettävä päivittämään 25 artiklan 3 kohdan tuoteluetteloa tarkoituksenmukaiselta 
pohjalta, jossa otetaan huomioon riskiperusteet. Edellä lueteltuja tuotteita koskevat erityiset 
EU:n säännökset. Yhteissijoitusyritysasetukseen tehtävät muutokset otetaan käyttöön 
lähiaikoina tarkistettavan erityisen järjestelyn mukaisesti. Monimutkaisuus ei myöskään aina 
lisää riskejä.

Tarkistus 838
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. EAMV laatii viimeistään [] ja päivittää 
määräajoin ohjeet sellaisten 
rahoitusvälineiden arvioinnista, jotka ovat 
3 kohdan a alakohdan mukaisesti 
rakenteeltaan sellaisia, että asiakkaan on 
vaikea ymmärtää niihin liittyviä riskejä.

7. EAMV laatii viimeistään [] ja päivittää 
määräajoin tekniset standardit sellaisten 
rahoitusvälineiden arvioinnista, joihin 
sisältyy johdannainen tai joilla on tietty 
rakenne tai jotka ovat epälikvidejä, jotta 
voidaan määrittää, mitkä kyseisistä 
tuotteista voisivat kuulua 3 kohdan 
soveltamisalaan. EAMV ottaa 
arvioinnissaan huomioon, tekeekö 
monimutkaisuus ja/tai epälikvidiys niistä 
sellaisia, että asiakkaan on vaikea 
ymmärtää niihin 3 kohdan a alakohdan 
mukaisesti liittyviä riskejä.

Or. en
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Tarkistus 839
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. EAMV laatii viimeistään [] ja päivittää 
määräajoin ohjeet sellaisten 
rahoitusvälineiden arvioinnista, jotka ovat 
3 kohdan a alakohdan mukaisesti 
rakenteeltaan sellaisia, että asiakkaan on 
vaikea ymmärtää niihin liittyviä riskejä.

7. EAMV laatii viimeistään [] ja päivittää 
määräajoin ohjeet sellaisten 
rahoitusvälineiden ja monimutkaisiin 
salkunhoitotekniikoihin perustuvien 
yhteissijoitusyritysten arvioinnista, jotka 
ovat 3 kohdan a alakohdan mukaisesti 
rakenteeltaan sellaisia, että asiakkaan on 
vaikea ymmärtää niihin liittyviä riskejä.

Or. en

Tarkistus 840
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Sijoituspalveluyritysten on 
noudatettava asetuksen 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 
paketoituja sijoitustuotteita koskevia 
säännöksiä.

Or. fr

Tarkistus 841
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
25 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 a artikla
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Suorassa asiakaspalvelussa työskenteleviä 
työntekijöitä koskeva työhönottopolitiikka 

ja työolosuhteet
Sen varmistamiseksi, että tämän 
direktiivin 24 ja 25 artiklassa asetettuja 
sijoittajansuojaa koskevia säännöksiä 
noudatetaan, jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että sijoituspalveluyritykset 
huolehtivat asianmukaisesta 
työhönottopolitiikasta ja työolosuhteista, 
jotka koskevat niitä työntekijöitä, jotka 
antavat neuvoja, tarjoavat palveluja ja 
myyvät rahoitustuotteita asiakkaille. 
Näiden työntekijöiden on:
(a) oltava riittävän hyvin koulutettuja ja 
heillä on oltava riittävä tietotaso 
tarjottavista palveluista ja tuotteista,
(b) saatava jatkuvasta asianmukaista 
koulutusta ja päivitettyä tietoa uusista 
palveluista ja tuotteista,
(c) saatava käyttöönsä tarvittava aika ja 
resurssit, jotta he voivat tarjota 
tasapainoista ja kattavaa neuvontaa ja 
antaa asiakkaille kaikki asiaankuuluvat 
tiedot,
(d) voitava työskennellä ilman 
puolueellisia myyntistrategioita, jotka 
perustuvat esimerkiksi liiallisiin 
myyntitavoitteisiin tai myyntiohjeisiin, 
joissa painotetaan tiettyjä palveluja tai 
tuotteita, jotka saattavat kannustaa siihen, 
ettei asiakkaalle annetakaan hänen 
etujensa mukaisesti oikeudenmukaisia ja 
rehellisiä suosituksia.

Or. en

Tarkistus 842
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Sijoituspalveluyritysten on noudatettava 
asetuksen (EU) N:o …/… 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 
paketoituja sijoitustuotteita koskevia 
säännöksiä.

Or. fr

Tarkistus 843
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Pätevyyttä koskevat 
vähimmäisvaatimukset
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyritysten henkilökunnalla 
on asianmukainen sijoituspalveluja ja 
tarvittaessa oheispalveluja koskeva 
tietotaso ja osaaminen, jotta tämän 
direktiivin 24 artiklan vaatimukset 
täyttyvät.
2. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
tietämyksen ja pätevyyden asianmukainen 
taso määritetään tunnustettujen 
koulutuksesta annettujen asianmukaisten 
asiakirjojen tai kokemuksen perusteella.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyritykset antavat riittävää ja 
asianmukaista koulutusta 
henkilökunnalleen, jotta varmistetaan 
näiden säännösten noudattaminen.
4. Jäsenvaltioiden on julkistettava 
sijoituspalveluyritysten henkilökunnalle 
asettamansa pätevyysvaatimuksia 
koskevat kriteerit. Näihin kriteereihin on 
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sisällytettävä luettelo kaikista niiden 
tunnustamista koulutuksesta annetuista 
asiakirjoista. 
5. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joilla 
täsmennetään 1 ja 2 kohdassa esitetyt 
vaatimukset ja erityisesti tarvittavat 
asianmukaista tietoa ja pätevyyttä 
koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Sijoituspalveluja tarjoavalle henkilökunnalle on taattava riittävä koulutustaso. Jatkuvan 
koulutuksen ja taitojen kehittämisen on kuuluttava yrityksen vastuulle. Samankaltaista 
sanamuotoa ehdotetaan myös komission ehdotuksessa direktiiviksi asunto-omaisuutta 
koskevista luottosopimuksista (2011/0062(COD). Koska sijoitustuotteet ovat monimutkaisia, 
koulutusvaatimusten käyttöönotto on vieläkin tarkoituksenmukaisempaa 
rahoitusmarkkinadirektiivissä.

Tarkistus 844
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset toteuttavat kaikki 
kohtuulliset toimet päästäkseen 
toimeksiantoja toteuttaessaan 
asiakkaidensa kannalta parhaimpaan 
mahdolliseen tulokseen ottaen huomioon 
hinnan, kustannukset, nopeuden, 
liiketoimen toteuttamisen ja selvityksen 
todennäköisyyden, suuruuden, luonteen ja 
muut toimeksiannon toteuttamisen kannalta 
olennaiset seikat. Jos asiakas on kuitenkin 
antanut erityisiä ohjeita toimeksiannon 
toteuttamisesta, sijoituspalveluyrityksen 
on toteutettava se annettujen ohjeiden 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset saavat
toimeksiantoja toteuttaessaan 
mahdollisimman hyvän hinnan. 
Kuitenkin aina asiakkaan antaessa 
erityisiä ohjeita, sijoituspalveluyritys 
toteuttaa kaikki tarpeelliset toimet 
päästäkseen toimeksiantoja toteuttaessaan 
parhaimpaan mahdolliseen tulokseen 
ottaen huomioon hinnan, kustannukset, 
nopeuden, liiketoimen toteuttamisen ja 
selvityksen todennäköisyyden, suuruuden, 
luonteen ja muut toimeksiannon 
toteuttamisen kannalta olennaiset seikat 
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mukaisesti. ottaen huomioon annetut ohjeet.

Or. en

Perustelu

Parhaan toteutuksen periaate on tähän asti ollut erittäin tulokseton.

Tarkistus 845
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset toteuttavat kaikki 
kohtuulliset toimet päästäkseen 
toimeksiantoja toteuttaessaan 
asiakkaidensa kannalta parhaimpaan 
mahdolliseen tulokseen ottaen huomioon 
hinnan, kustannukset, nopeuden, 
liiketoimen toteuttamisen ja selvityksen 
todennäköisyyden, suuruuden, luonteen ja 
muut toimeksiannon toteuttamisen kannalta 
olennaiset seikat. Jos asiakas on kuitenkin 
antanut erityisiä ohjeita toimeksiannon 
toteuttamisesta, sijoituspalveluyrityksen on 
toteutettava se annettujen ohjeiden 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset toteuttavat kaikki 
kohtuulliset toimet päästäkseen 
toimeksiantoja toteuttaessaan 
asiakkaidensa kannalta parhaimpaan 
mahdolliseen tulokseen ottaen huomioon 
hinnan, kustannukset, nopeuden, 
liiketoimen toteuttamisen ja selvityksen 
todennäköisyyden, suuruuden, luonteen ja 
muut toimeksiannon toteuttamisen kannalta 
olennaiset seikat. Jos asiakas on kuitenkin 
antanut erityisiä ohjeita toimeksiannon 
toteuttamisesta, sijoituspalveluyrityksen on 
toteutettava se annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Kun sijoituspalveluyritys on 
toteuttanut liiketoimen, se antaa 
pyynnöstä tietoja siitä, kuinka 
toimeksianto toteutettiin ja millä 
kauppapaikalla. 

Or. en

Perustelu

Jotta parasta toteutusta koskevista vaatimuksista tulee sijoittajien kannalta mielekkäämpiä, 
on tärkeää, että heille kerrotaan, millä tavoin ja missä heidän liiketoimensa on toteutettu, jos 
he pyytävät tätä tietoa.
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Tarkistus 846
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kukin toteuttamispaikka asettaa vähintään 
vuosittain maksutta yleisön käyttöön tiedot 
toimeksiantojen toteuttamisen laadusta 
kyseisessä toteuttamispaikassa. 
Säännöllisissä raporteissa on oltava tiedot 
toteuttamisen hinnasta, nopeudesta ja 
todennäköisyydestä yksittäisten 
rahoitusvälineiden osalta.

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kukin toteuttamispaikka asettaa vähintään 
vuosittain pyynnöstä yleisön käyttöön 
tiedot toimeksiantojen toteuttamisen 
laadusta kyseisessä toteuttamispaikassa. 
Säännöllisissä raporteissa on oltava tiedot 
toteuttamisen hinnasta, nopeudesta ja 
todennäköisyydestä yksittäisten 
rahoitusvälineiden osalta.

Or. en

Perustelu

On tarpeen harkita huolellisesti tiedon julkaisemisesta aiheutuvia kustannuksia ja asiakkaille 
koituvaa hyötyä. Kauppapaikan on voitava veloittaa niitä, jotka haluavat pyynnöstä tietoa.

Tarkistus 847
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sijoituspalveluyritys ei saa mitään 
korvausta tai etua toimeksiantojen 
ohjaamisesta tiettyyn kauppapaikkaan tai 
mistään muista 
kaupankäyntijärjestelyistä, ja se ei saa 
ottaa käyttöön järjestelyjä, jotka johtavat 
liiketoimien järjestelmälliseen 
ohjaamiseen tietyille kauppapaikoille tai 
muihin kaupankäyntijärjestelyihin.

Or. en
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Perustelu

Toimeksiantovirroista maksettava korvaus on täysin parhaan toteutuksen periaatteen 
vastaista.

Tarkistus 848
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun toimeksiantojen toteuttamispolitiikka 
antaa mahdollisuuden toteuttaa asiakkaan 
toimeksiannot säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
tai organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella, 
jäsenvaltioiden on velvoitettava 
sijoituspalveluyritykset antamaan 
asiakkailleen tai potentiaalisille 
asiakkailleen tiedot erityisesti tästä 
mahdollisuudesta. Jäsenvaltioiden on 
velvoitettava sijoituspalveluyritykset 
hankkimaan asiakkailtaan ennalta 
nimenomainen hyväksyntä ennen kuin ne 
alkavat toteuttaa näiden toimeksiantoja 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
tai organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella. 
Sijoituspalveluyritykset voivat hankkia 
kyseisen hyväksynnän joko yleisenä 
suostumuksena tai erikseen kutakin 
liiketointa varten.

Kun toimeksiantojen toteuttamispolitiikka 
antaa mahdollisuuden toteuttaa asiakkaan 
toimeksiannot säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
tai organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella, 
jäsenvaltioiden on velvoitettava 
sijoituspalveluyritykset antamaan 
asiakkailleen tai potentiaalisille 
asiakkailleen tiedot erityisesti tästä 
mahdollisuudesta. Jäsenvaltioiden on 
velvoitettava sijoituspalveluyritykset 
hankkimaan asiakkailtaan ennalta 
nimenomainen hyväksyntä ennen kuin ne 
alkavat toteuttaa näiden toimeksiantoja 
säänneltyjen markkinoiden , 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
tai organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella. 
Sijoituspalveluyritysten on hankittava
kyseinen hyväksyntä erikseen kutakin 
liiketointa varten. Kun 
sijoituspalveluyritys toteuttaa 
toimeksiantoja säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella, sen on hankittava 
asiakkailleen paras mahdollinen hinta.

Or. en
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Tarkistus 849
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun toimeksiantojen toteuttamispolitiikka 
antaa mahdollisuuden toteuttaa asiakkaan 
toimeksiannot säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
tai organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella, 
jäsenvaltioiden on velvoitettava 
sijoituspalveluyritykset antamaan 
asiakkailleen tai potentiaalisille 
asiakkailleen tiedot erityisesti tästä 
mahdollisuudesta. Jäsenvaltioiden on 
velvoitettava sijoituspalveluyritykset 
hankkimaan asiakkailtaan ennalta 
nimenomainen hyväksyntä ennen kuin ne 
alkavat toteuttaa näiden toimeksiantoja 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
tai organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella. 
Sijoituspalveluyritykset voivat hankkia 
kyseisen hyväksynnän joko yleisenä 
suostumuksena tai erikseen kutakin 
liiketointa varten.

Kun toimeksiantojen toteuttamispolitiikka 
antaa mahdollisuuden toteuttaa asiakkaan 
toimeksiannot säänneltyjen markkinoiden 
tai monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella, 
jäsenvaltioiden on velvoitettava 
sijoituspalveluyritykset antamaan 
asiakkailleen tai potentiaalisille 
asiakkailleen tiedot erityisesti tästä 
mahdollisuudesta. Jäsenvaltioiden on 
velvoitettava sijoituspalveluyritykset 
hankkimaan asiakkailtaan ennalta 
nimenomainen hyväksyntä ennen kuin ne 
alkavat toteuttaa näiden toimeksiantoja 
säänneltyjen markkinoiden tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella. Sijoituspalveluyritykset 
voivat hankkia kyseisen hyväksynnän joko 
yleisenä suostumuksena tai erikseen 
kutakin liiketointa varten.

Or. en

Tarkistus 850
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
sijoituspalveluyritykset seuraamaan 
toimeksiantojen toteuttamista koskevien 

Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
sijoituspalveluyritykset seuraamaan 
toimeksiantojen toteuttamista koskevien 
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järjestelyjen ja politiikan toimivuutta 
todetakseen ja tarvittaessa korjatakseen 
mahdolliset puutteet. 
Sijoituspalveluyritysten on erityisesti 
arvioitava säännöllisesti, ovatko 
toimeksiantojen toteuttamispolitiikkaan 
sisältyvät toimeksiantojen 
toteuttamispaikat sellaisia, että niillä 
voidaan saavuttaa asiakkaan kannalta paras 
mahdollinen tulos, vai olisiko niiden 
tehtävä muutoksia 
toteuttamisjärjestelyihinsä. Jäsenvaltioiden 
on velvoitettava sijoituspalveluyritykset 
ilmoittamaan asiakkailleen kaikista 
toimeksiantojen toteuttamista koskeviin 
järjestelyihin tai politiikkaan tehtävistä 
olennaisista muutoksista.

järjestelyjen ja politiikan toimivuutta 
todetakseen ja tarvittaessa korjatakseen 
mahdolliset puutteet ja toimittamaan 
tämän seurannan tulokset vähintään 
kolmen kuukauden välein toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Sijoituspalveluyritysten on 
erityisesti arvioitava säännöllisesti, ovatko 
toimeksiantojen toteuttamispolitiikkaan 
sisältyvät toimeksiantojen 
toteuttamispaikat sellaisia, että niillä 
voidaan saavuttaa asiakkaan kannalta paras 
mahdollinen tulos, vai olisiko niiden 
tehtävä muutoksia 
toteuttamisjärjestelyihinsä. Jäsenvaltioiden 
on velvoitettava sijoituspalveluyritykset 
ilmoittamaan asiakkailleen kaikista 
toimeksiantojen toteuttamista koskeviin 
järjestelyihin tai politiikkaan tehtävistä 
olennaisista muutoksista. Jäsenvaltioiden 
on peruutettava sellaisten 
sijoituspalveluyritysten toimilupa, joiden 
toimeksiantoja koskevalla politiikalla ei 
kyetä varmistamaan säännöllisesti ja 
huomattavan usein asiakkaiden kannalta 
parasta mahdollista tulosta, kun 
toimeksiantoja toteutetaan säännellyn 
markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 851
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset laativat ja
julkaisevat vuosittain kunkin 
rahoitusvälineluokan osalta tiivistetyt 
tiedot viidestä tärkeimmästä 
toteuttamispaikasta, joissa ne toteuttivat 
asiakastoimeksiantoja edellisvuoden

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset julkaisevat 
kuukausittain kunkin rahoitusvälineluokan 
osalta tiivistetyt tiedot viidestä 
kaupankäyntivolyymin osalta 
tärkeimmästä toteuttamispaikasta, joissa ne 
toteuttivat asiakastoimeksiantoja edellisten 
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aikana. kuukausien aikana siten, että ne antavat 
tietoja toteutuksen laadusta ja näiden 
asiakastoimeksiantojen yhteydessä 
mahdollisesti saavutetuista paremmista 
hinnoista näillä toteuttamispaikoilla. 
Arvioinnin suorittavat riippumattomat 
kolmannet osapuolet.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että sijoituspalveluyrityksiä koskevat tiedotusjärjestelmät, joiden mukaisesti 
niiden on julkaistava kunkin rahoitusvälineluokan osalta tiivistetyt tiedot viidestä 
tärkeimmästä toteuttamispaikasta, joissa ne toteuttavat asiakastoimeksiantoja. Järjestelmiä 
olisi tehostettava julkaisutiheyden ja toteutuksen laatua koskevan tiedon osalta.

Tarkistus 852
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset laativat ja 
julkaisevat vuosittain kunkin 
rahoitusvälineluokan osalta tiivistetyt 
tiedot viidestä tärkeimmästä 
toteuttamispaikasta, joissa ne toteuttivat 
asiakastoimeksiantoja edellisvuoden 
aikana.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset laativat ja 
julkaisevat kuukausittain kunkin 
rahoitusvälineluokan osalta tiivistetyt 
tiedot viidestä tärkeimmästä 
toteuttamispaikasta, joissa ne toteuttivat 
asiakastoimeksiantoja edellisvuoden 
aikana. Näihin tiivistelmiin on 
sisällytettävä perusteet kauppapaikkojen 
valinnalle sekä yksityiskohtaiset tiedot 
niiden toimeksiantojen toteuttamista 
koskevien järjestelyjen ja 
toteuttamispolitiikan tehokkuudesta 
parhaan mahdollisen toteuttamisen 
varmistamiseksi asiakkaille.

Or. en
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Perustelu

Vuosittainen tiivistelmä ei ole sijoittajien kannalta asianmukainen. On annettava 
yksityiskohtaista tietoa, jotta sijoittajat voivat verrata eri sijoituspalveluyritysten tarjoaman 
toimeksiantojen toteuttamisen laatua.

Tarkistus 853
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset laativat ja 
julkaisevat vuosittain kunkin 
rahoitusvälineluokan osalta tiivistetyt 
tiedot viidestä tärkeimmästä 
toteuttamispaikasta, joissa ne toteuttivat 
asiakastoimeksiantoja edellisvuoden 
aikana. 

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset laativat ja 
julkaisevat vuosittain kunkin 
rahoitusvälineluokan osalta tiivistetyt 
tiedot viidestä tärkeimmästä 
toteuttamispaikasta, joissa ne toteuttivat 
asiakastoimeksiantoja edellisvuoden 
aikana, elleivät ne ole päätyneet parhaan 
toteutuksen politiikassaan toteuttamaan 
asiakastoimeksiantoja ainoastaan 
ensimarkkinoilla.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että toimeksiantojen toteuttaminen ainoastaan ensimarkkinoilla on 
edelleen mahdollista, jotta ei aiheuteta ylimääräistä rasitetta piensijoittajille.

Tarkistus 854
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset laativat ja 
julkaisevat vuosittain kunkin 

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset laativat ja 
julkaisevat pyynnöstä kunkin 
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rahoitusvälineluokan osalta tiivistetyt 
tiedot viidestä tärkeimmästä 
toteuttamispaikasta, joissa ne toteuttivat 
asiakastoimeksiantoja edellisvuoden 
aikana.

rahoitusvälineluokan osalta tiivistetyt 
tiedot viidestä tärkeimmästä 
toteuttamispaikasta, joissa ne toteuttivat 
asiakastoimeksiantoja edellisvuoden 
aikana.

Or. en

Perustelu

On tarpeen harkita huolellisesti tiedon julkaisemisesta aiheutuvia kustannuksia ja asiakkaille 
koituvaa hyötyä. Kauppapaikan on voitava veloittaa niitä, jotka haluavat pyynnöstä tietoa.

Tarkistus 855
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset voivat osoittaa 
asiakkailleen näiden pyynnöstä, että ne 
ovat toteuttaneet näiden toimeksiannot 
yrityksen toimeksiantojen 
toteuttamispolitiikan mukaisesti.

6. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset voivat osoittaa 
asiakkailleen näiden pyynnöstä, että ne 
ovat toteuttaneet näiden toimeksiannot 
yrityksen toimeksiantojen 
toteuttamispolitiikan ja tämän direktiivin 
mukaisesti. Sijoituspalveluyritysten on 
asiakkaan pyynnöstä paljastettava 
asiakkaalle sen kauppapaikan tiedot, 
jonne asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttaminen on ohjattu pyyntöä 
edeltävien kuuden kuukauden aikana, 
sekä tällaisista toimeksiannoista 
mahdollisesti seuranneiden liiketoimien 
ajankohta ja samalla ajanjaksolla 
toteutettujen muiden liiketoimien hinta ja 
suuruus.

Or. en

Perustelu

Asiakkaiden olisi kyettävä tarkistamaan sijoituspalveluyrityksen heille toteuttamien 
toimeksiantojen toteuttamisen laatu.
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Tarkistus 856
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
98 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat

7. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
määrätään

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa tarpeettomalta, että sekä komissio että EAMV tekevät samoja asioita. Koska asia 
on enemmän tekninen kuin poliittinen, EAMV:n olisi vastattava tästä tehtävästä.

Tarkistus 857
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
27 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
valvovat sitä, noudattavatko 
sijoituspalveluyritykset tässä direktiivissä 
säädettyjä parhaan toteutuksen 
säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 858
Sharon Bowles
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Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
toimenpiteistä, joilla määritetään

3. Sen varmistamiseksi, että 
sijoittajansuojaan ja markkinoiden 
tasapuoliseen ja asianmukaiseen 
toimintaan liittyvät toimenpiteet 
mukautetaan rahoitusmarkkinoiden 
tekniseen kehitykseen, ja 1 ja 2 kohdan 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi, siirretään komissiolle 
valta hyväksyä 94 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, joilla 
määritetään:".

Or. en

Perustelu

Lisätään uudelleen komission alkuperäinen sanamuoto rahoitusmarkkinadirektiivistä, sillä se 
on direktiivin keskeinen osatekijä.

Tarkistus 859
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joilla 
määritetään

3. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
määritellään:

Or. en

Perustelu

Kyseessä on tekninen asia, joten EAMV soveltuvin tekemään asiaa koskevia ehdotuksia.
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Tarkistus 860
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 kohta – 1 a ja 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
________________
*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä: …

Or. en

Tarkistus 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kiellettävä alueellaan
rekisteröityjä sidonnaisasiamiehiä 
käsittelemästä asiakkaiden varoja ja/tai 
rahoitusvälineitä.

Jäsenvaltiot voivat 16 artiklan 6, 8 ja 9 
kohdan mukaisesti sallia, että niiden 
alueella rekisteröidyt sidonnaisasiamiehet 
saavat käsitellä asiakkaiden varoja ja/tai 
rahoitusvälineitä sen 
sijoituspalveluyrityksen puolesta ja sen 
täydellä vastuulla, jonka lukuun kyseiset 
asiamiehet toimivat niiden alueella tai, jos 
kyseessä on rajatylittävä liiketoimi, sen 
jäsenvaltion alueella, joka sallii 
sidonnaisasiamiehen käsittelevän 
asiakkaan varoja edellyttäen, että 
sijoituspalveluyrityksellä, jonka lukuun 
sidonnaisasiamies toimii, on lupa käsitellä 
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asiakkaiden varoja.

Or. en

Perustelu

Rahoitusmarkkinadirektiivi 1 antoi jäsenvaltioille mahdollisuuden sallia, että niiden alueella 
rekisteröidyt sidonnaisasiamiehet saavat käsitellä asiakkaiden varoja ja/tai rahoitusvälineitä, 
jos asiamiehet ovat täysin sen sijoituspalveluyrityksen vastuulla, jonka lukuun he toimivat.
Nykyisessä ehdotuksessa komissio kuitenkin esitti tämän mahdollisuuden poistamista. Useat 
jäsenvaltiot ovat käyttäneet tätä harkintavaltaa sellaisten sijoituspalveluyritysten 
sidonnaisasiamiesten kohdalla, jotka ovat käsitelleet myös asiakkaiden varoja eikä niillä ole 
ollut asiasta mitään kielteisiä kokemuksia eikä asiasta ole tehty valituksia.

Tarkistus 862
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. 1 Sidonnaisasiamiehet on rekisteröitävä 
sen jäsenvaltion julkiseen rekisteriin, 
johon kyseiset asiamiehet ovat 
sijoittautuneet. EAMV julkaisee 
verkkosivustollaan viitteet tai hyperlinkit, 
jotka koskevat niiden jäsenvaltioiden 
tämän artiklan mukaisesti perustettuja 
julkisia rekistereitä, jotka päättävät sallia, 
että sijoituspalveluyritykset saavat nimetä 
sidonnaisasiamiehiä.

3. Sidonnaisasiamiehet on rekisteröitävä 
jäsenvaltion julkiseen rekisteriin. EAMV 
julkaisee verkkosivustollaan viitteet tai 
hyperlinkit, jotka koskevat niiden 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
perustettuja julkisia rekistereitä, jotka 
päättävät sallia, että 
sijoituspalveluyritykset saavat nimetä 
sidonnaisasiamiehiä.

Or. en

Tarkistus 863
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiseen rekisteriin kirjataan vain sellaisia 
sidonnaisasiamiehiä, jotka on todettu 
riittävän hyvämaineisiksi ja joilla on 
riittävät yleiset, taloudelliset ja 
ammatilliset tiedot, jotta he pystyvät 
antamaan asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle kaikki ehdotettua palvelua 
koskevat tarkat tiedot.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiseen rekisteriin kirjataan vain sellaisia 
sidonnaisasiamiehiä, joilla on todettu 
olevan riittävä tietotaso ja tunnustettuun 
koulutukseen perustuva pätevyys, jotta he 
pystyvät antamaan asiakkaalle tai 
potentiaaliselle asiakkaalle kaikki 
ehdotettua palvelua koskevat tarkat tiedot.

Or. en

Perustelu

Sijoitusneuvonnalla on valtava vaikutus kansalaisten elämään. Näin ollen 
sidonnaisasiamiehillä olisi oltava asianmukainen pätevyystaso, jotta he voivat neuvoa 
asiakkaita sijoittamaan varojaan.

Tarkistus 864
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiseen rekisteriin kirjataan vain sellaisia 
sidonnaisasiamiehiä, jotka on todettu 
riittävän hyvämaineisiksi ja joilla on 
riittävät yleiset, taloudelliset ja 
ammatilliset tiedot, jotta he pystyvät 
antamaan asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle kaikki ehdotettua palvelua 
koskevat tarkat tiedot.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiseen rekisteriin kirjataan vain sellaisia 
sidonnaisasiamiehiä, jotka on todettu 
riittävän hyvämaineisiksi ja joilla on 
riittävä tietotaso ja tunnustettuun 
koulutukseen perustuva pätevyys, jotta he 
pystyvät antamaan asiakkaalle tai 
potentiaaliselle asiakkaalle kaikki 
ehdotettua palvelua koskevat tarkat tiedot.

Or. en

Perustelu

Kullakin jäsenvaltiolla olisi oltava vähimmäispätevyystaso, jota edellytetään henkilöiltä, jotka 
myyvät rahoitustuotteita yksityisasiakkaille, mutta tämän tulisi olla jäsenvaltiokohtaista, 
koska sijoittajien tiedoissa ja kokemuksessa on kussakin jäsenvaltiossa paljon eroja.
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Tarkistus 865
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiseen rekisteriin kirjataan vain sellaisia 
sidonnaisasiamiehiä, jotka on todettu 
riittävän hyvämaineisiksi ja joilla on 
riittävät yleiset, taloudelliset ja 
ammatilliset tiedot, jotta he pystyvät 
antamaan asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle kaikki ehdotettua palvelua 
koskevat tarkat tiedot.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiseen rekisteriin kirjataan vain sellaisia 
sidonnaisasiamiehiä, jotka on todettu 
riittävän hyvämaineisiksi ja joilla on 
riittävä tietotaso ja tunnustettuun 
koulutukseen perustuva pätevyys, jotta he 
pystyvät antamaan asiakkaalle tai 
potentiaaliselle asiakkaalle kaikki 
ehdotettua palvelua koskevat tarkat tiedot.
Sidonnaisasiamiesten on huolehdittava 
jatkuvasta ammatillisesta 
koulutuksestaan, jotta he voivat päivittää 
ja vahvistaa tietojaan ja pätevyyttään.

Or. en

Perustelu

Sijoitusneuvonnalla on valtava vaikutus ihmisten elämään. Näin ollen sidonnaisasiamiehillä 
olisi oltava asianmukainen pätevyystaso, jotta he voivat neuvoa asiakkaita sijoittamaan 
varojaan.

Tarkistus 866
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiseen rekisteriin kirjataan vain sellaisia 
sidonnaisasiamiehiä, jotka on todettu 
riittävän hyvämaineisiksi ja joilla on 
riittävät yleiset, taloudelliset ja 
ammatilliset tiedot, jotta he pystyvät 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiseen rekisteriin kirjataan vain sellaisia 
sidonnaisasiamiehiä, jotka on todettu 
riittävän hyvämaineisiksi ja joilla on 
riittävä tietotaso ja tunnustettuun 
koulutukseen perustuva pätevyys, jotta he 
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antamaan asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle kaikki ehdotettua palvelua 
koskevat tarkat tiedot.

pystyvät antamaan asiakkaalle tai 
potentiaaliselle asiakkaalle kaikki 
ehdotettua palvelua koskevat tarkat tiedot.

Or. en

Tarkistus 867
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkiseen rekisteriin kirjataan vain 
sellaisia sidonnaisasiamiehiä, jotka on 
todettu riittävän hyvämaineisiksi ja joilla
on riittävät yleiset, taloudelliset ja 
ammatilliset tiedot, jotta he pystyvät 
antamaan asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle kaikki ehdotettua palvelua 
koskevat tarkat tiedot.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sidonnaisasiamiehet ovat riittävän 
hyvämaineisia ja heillä on riittävät yleiset, 
taloudelliset ja ammatilliset tiedot, jotta he 
pystyvät antamaan asiakkaalle tai 
potentiaaliselle asiakkaalle kaikki 
ehdotettua palvelua koskevat tarkat tiedot.

Or. en

Tarkistus 868
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
sijoituspalveluyritykset voivat todentaa, 
ovatko niiden nimeämät 
sidonnaisasiamiehet riittävän 
hyvämaineisia ja onko niillä kolmannessa 
alakohdassa tarkoitetut tiedot.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyritykset voivat todentaa, 
ovatko niiden nimeämät 
sidonnaisasiamiehet riittävän 
hyvämaineisia ja onko niillä kolmannessa 
alakohdassa tarkoitetut tiedot.

Or. en
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Tarkistus 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 5 kohta – 1 a ja 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sijoituspalveluyritysten on toimitettava 
täydelliset tiedot sijoituspalveluistaan ja 
rahoitusvälineistään 
sidonnaisasiamiehille ja päivitettävä niitä 
vähintään neljännesvuosittain enintään 
60 päivän ilmoitusviiveellä.
Sidonnaisasiamiesten on annettava 
kyseiset tiedot asiakkaalle tai 
mahdolliselle asiakkaalle ennen 
toimeksiantojen saamista tai 
rahoitusvälineiden tarjoamista.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että sijoittajat ovat täysin tietoisia mahdollisista eturistiriidoista, on 
erittäin tärkeää, että sijoituspalveluyritykset ja sidonnaisasiamiehet ovat täysin avoimia 
tarjoajien ja asiamiesten suhteista.

Tarkistus 870
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyritykset, joilla on valtuudet 
toteuttaa toimeksiantoja asiakkaiden 
lukuun ja/tai käydä kauppaa omaan 
lukuunsa ja/tai vastaanottaa tai välittää 
toimeksiantoja, voivat helpottaa liiketoimia 
tai toteuttaa liiketoimia hyväksyttävien 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyritykset, joilla on valtuudet 
toteuttaa toimeksiantoja asiakkaiden 
lukuun ja/tai käydä kauppaa omaan 
lukuunsa ja/tai vastaanottaa tai välittää 
toimeksiantoja, voivat helpottaa liiketoimia 
tai toteuttaa liiketoimia hyväksyttävien 
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vastapuolten kanssa ilman, että niiden on 
noudatettava 24 artiklan (lukuun 
ottamatta 3 kohtaa), 25 artiklan (lukuun 
ottamatta 5 kohtaa) 27 artiklan ja 28 
artiklan 1 kohdan säännöksissä asetettuja 
velvollisuuksia kyseisissä liiketoimissa tai 
kyseisiin liiketoimiin suoraan liittyvissä 
oheispalveluissa.

vastapuolten kanssa ilman, että niiden on 
noudatettava 24, 25, 27 ja 28 artiklan 1 
kohdan säännöksissä asetettuja 
velvollisuuksia kyseisissä liiketoimissa tai 
kyseisiin liiketoimiin suoraan liittyvissä 
oheispalveluissa.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa laajennetaan tiedottaminen koskemaan myös hyväksyttäviä vastapuolia 
(24 artiklan 3 kohta ja 25 artiklan 5 kohta). Yksityisasiakkailla olisi oltava laajin mahdollinen 
suoja, kun taas hyväksyttävät vastapuolet kykenevät huolehtimaan omista eduistaan eli voivat 
esimerkiksi päättää, mitä tietoa jne. he haluavat, ja tästä syystä viittaukset 24 ja 25 artiklaan 
olisi poistettava 30 artiklasta (mikä tarkoittaa poistoja myös 26 artiklan 6 kohdan 
c alakohtaan).

Tarkistus 871
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyritykset, joilla on valtuudet 
toteuttaa toimeksiantoja asiakkaiden 
lukuun ja/tai käydä kauppaa omaan 
lukuunsa ja/tai vastaanottaa tai välittää 
toimeksiantoja, voivat helpottaa liiketoimia 
tai toteuttaa liiketoimia hyväksyttävien 
vastapuolten kanssa ilman, että niiden on 
noudatettava 24 artiklan (lukuun 
ottamatta 3 kohtaa), 25 artiklan (lukuun 
ottamatta 5 kohtaa) 27 artiklan ja 28 
artiklan 1 kohdan säännöksissä asetettuja 
velvollisuuksia kyseisissä liiketoimissa tai 
kyseisiin liiketoimiin suoraan liittyvissä 
oheispalveluissa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyritykset, joilla on valtuudet 
toteuttaa toimeksiantoja asiakkaiden 
lukuun ja/tai käydä kauppaa omaan 
lukuunsa ja/tai vastaanottaa tai välittää 
toimeksiantoja, voivat helpottaa liiketoimia 
tai toteuttaa liiketoimia hyväksyttävien 
vastapuolten kanssa ilman, että niiden on 
noudatettava 24, 25, 27 ja 28 artiklan 1 
kohdan säännöksissä asetettuja 
velvollisuuksia kyseisissä liiketoimissa tai 
kyseisiin liiketoimiin suoraan liittyvissä 
oheispalveluissa.

Or. en
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Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 872
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyritykset, joilla on valtuudet 
toteuttaa toimeksiantoja asiakkaiden 
lukuun ja/tai käydä kauppaa omaan 
lukuunsa ja/tai vastaanottaa tai välittää 
toimeksiantoja, voivat helpottaa liiketoimia 
tai toteuttaa liiketoimia hyväksyttävien 
vastapuolten kanssa ilman, että niiden on 
noudatettava 24 artiklan (lukuun ottamatta 
3 kohtaa), 25 artiklan (lukuun ottamatta 5 
kohtaa) 27 artiklan ja 28 artiklan 1 kohdan 
säännöksissä asetettuja velvollisuuksia 
kyseisissä liiketoimissa tai kyseisiin 
liiketoimiin suoraan liittyvissä 
oheispalveluissa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyritykset, joilla on valtuudet 
toteuttaa toimeksiantoja asiakkaiden 
lukuun ja/tai käydä kauppaa omaan 
lukuunsa ja/tai vastaanottaa tai välittää 
toimeksiantoja, voivat helpottaa liiketoimia 
tai toteuttaa liiketoimia hyväksyttävien 
vastapuolten kanssa ilman, että niiden on 
noudatettava 24 artiklan (lukuun ottamatta 
3, 5, 6 ja 7 kohtaa), 25 artiklan (lukuun 
ottamatta 5 kohtaa) 27 artiklan ja 28 
artiklan 1 kohdan säännöksissä asetettuja 
velvollisuuksia kyseisissä liiketoimissa tai 
kyseisiin liiketoimiin suoraan liittyvissä 
oheispalveluissa.

Or. en

Tarkistus 873
Thomas Mann
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Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyritykset, joilla on valtuudet 
toteuttaa toimeksiantoja asiakkaiden 
lukuun ja/tai käydä kauppaa omaan 
lukuunsa ja/tai vastaanottaa tai välittää 
toimeksiantoja, voivat helpottaa liiketoimia 
tai toteuttaa liiketoimia hyväksyttävien 
vastapuolten kanssa ilman, että niiden on 
noudatettava 24 artiklan (lukuun ottamatta 
3 kohtaa), 25 artiklan (lukuun ottamatta 5 
kohtaa) 27 artiklan ja 28 artiklan 1 kohdan 
säännöksissä asetettuja velvollisuuksia 
kyseisissä liiketoimissa tai kyseisiin 
liiketoimiin suoraan liittyvissä 
oheispalveluissa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoituspalveluyritykset, joilla on valtuudet 
toteuttaa toimeksiantoja asiakkaiden 
lukuun ja/tai käydä kauppaa omaan 
lukuunsa ja/tai vastaanottaa tai välittää 
toimeksiantoja ja/tai tarjota salkunhoitoa,
voivat helpottaa liiketoimia tai toteuttaa 
liiketoimia hyväksyttävien vastapuolten 
kanssa ilman, että niiden on noudatettava 
24 artiklan (lukuun ottamatta 3 kohtaa), 25 
artiklan (lukuun ottamatta 5 kohtaa) 27 
artiklan ja 28 artiklan 1 kohdan 
säännöksissä asetettuja velvollisuuksia 
kyseisissä liiketoimissa tai kyseisiin 
liiketoimiin suoraan liittyvissä 
oheispalveluissa.

Or. en

Perustelu

Salkunhoitopalveluja tarjoavia sijoituspalveluyrityksiä kielletään ottamasta vastaan mitään 
rahallisia etuja, joita kolmas osapuoli maksaa tällaisista palveluista (paitsi kun ne saadaan 
suoraan sijoittajilta). Esitetyssä velvoitteessa ei oteta huomioon sitä, että yksityisasiakkaat ja 
ammattimaiset asiakkaat tarvitsevat yleensä korkeampaa suojatasoa kuin hyväksyttävät 
vastapuolet. Tätä taustaa vasten asetuksen sääntelyn soveltamisala olisi rajoitettava 
tilanteisiin, joissa salkunhoitopalveluja tarjotaan yksityisasiakkaille ja ammattimaisille 
asiakkaille.

Tarkistus 874
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pidettävä tässä 
artiklassa tarkoitettuina hyväksyttävinä 
vastapuolina sijoituspalveluyrityksiä, 
luottolaitoksia, vakuutusyrityksiä, 

Jäsenvaltioiden on pidettävä tässä 
artiklassa tarkoitettuina hyväksyttävinä 
vastapuolina sijoituspalveluyrityksiä, 
luottolaitoksia, vakuutusyrityksiä, 
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yhteissijoitusyrityksiä ja niiden 
rahastoyhtiöitä, eläkesäätiöitä ja niiden 
rahastoyhtiöitä, muita unionin 
lainsäädännön tai jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti toimiluvan 
saaneita tai säänneltyjä rahoituslaitoksia, 
tämän direktiivin soveltamisesta sen 2 
artiklan 1 kohdan k alakohdan mukaisesti 
vapautettuja yrityksiä, kansallisia 
hallituksia ja niiden vastaavia virastoja 
mukaan lukien valtionvelkaa kansallisella 
tasolla hoitavat julkisyhteisöt, keskuspankit 
ja ylikansalliset organisaatiot.

yhteissijoitusyrityksiä ja niiden 
rahastoyhtiöitä, eläkesäätiöitä ja niiden 
rahastoyhtiöitä, muita unionin 
lainsäädännön tai jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti toimiluvan 
saaneita tai säänneltyjä rahoituslaitoksia, 
tämän direktiivin soveltamisesta sen 2 
artiklan 1 kohdan k alakohdan mukaisesti 
vapautettuja yrityksiä, kansallisia 
hallituksia ja niiden vastaavia virastoja 
mukaan lukien valtionvelkaa kansallisella 
tasolla hoitavat julkisyhteisöt, keskuspankit 
ja ylikansalliset organisaatiot.
Kunnallisviranomaiset ja 
aluehallintoelimet ovat kuitenkin 
vapautettuja tästä.

Or. en

Tarkistus 875
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan mukainen 
luokittaminen hyväksyttäväksi 
vastapuoleksi ei vaikuta näiden yhteisöjen 
oikeuteen vaatia yleisesti tai 
kauppakohtaisesti sellaisen asiakkaan 
asemaa, jonka sijoituspalveluyrityksen 
kanssa suorittamiin liiketoimiin sovelletaan 
24, 25, 27 ja 28 artiklan säännöksiä.

Ensimmäisen alakohdan mukainen 
luokittaminen hyväksyttäväksi 
vastapuoleksi ei vaikuta näiden yhteisöjen 
oikeuteen ilmoittaa niiden välittäjille 
yleisesti tai kauppakohtaisesti niiden 
oikeudesta tulla kohdelluiksi asiakkaina, 
jonka sijoituspalveluyrityksen kanssa 
suorittamiin liiketoimiin sovelletaan 24, 
25, 27 ja 28 artiklan säännöksiä.

Or. en

Perustelu

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 
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approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 876
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joilla 
määritetään

Poistetaan.

(a) menettelyt, joilla vaaditaan 2 kohdan 
mukaista asiakkaan asemaa;
(b) menettelyt nimenomaisen 
vahvistuksen saamiseksi 3 kohdan 
mukaisilta aiotuilta vastapuolilta;
(c) ennalta vahvistetut oikeasuhteiset 
vaatimukset mukaan lukien määrälliset 
kynnysarvot, joiden perusteella yritystä 
voidaan pitää 3 kohdan mukaisesti 
hyväksyttävänä vastapuolena.

Or. en

Perustelu

Ei ole välttämätöntä täsmentää EU:n lainsäädännön mukaisten velvoitteiden noudattamista 
koskevia menettelyjä, vaan jäsenvaltioilla olisi oltava liikkumavaraa, jotta ne voivat ottaa 
huomioon kansalliset ominaispiirteet. 

Tarkistus 877
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 5 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) menettelyt, joilla vaaditaan 2 kohdan 
mukaista asiakkaan asemaa;

(a) menettelyt, joilla välittäjälle 
ilmoitetaan hänen oikeudestaan tulla 
kohdelluksi asiakkaana 2 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 878
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän sääntöjen sekä 
muiden oikeudellisten velvollisuuksien 
noudattamisen valvonta

Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
sääntöjen sekä muiden oikeudellisten 
velvollisuuksien noudattamisen valvonta

Or. en

Tarkistus 879
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
ja pitävät voimassa monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän kannalta 
tehokkaita järjestelyjä ja menettelyjä 
seuratakseen säännöllisesti, että 
järjestelmän käyttäjät tai asiakkaat 
noudattavat sen sääntöjä. Monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on seurattava liiketoimia, joita 
käyttäjät tai asiakkaat toteuttavat niiden 
järjestelmiä käyttäen voidakseen havaita 
järjestelmän sääntöjen rikkomisen, 
tavanomaisesta poikkeavan kaupankäynnin 
tai toiminnan, johon saattaa liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset tai
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
ja pitävät voimassa monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän järjestelyjä ja 
menettelyjä seuratakseen säännöllisesti, 
että järjestelmän käyttäjät tai asiakkaat 
noudattavat sen sääntöjä. Monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on seurattava toimeksiantoja ja 
liiketoimia ja toimeksiantojen 
peruutuksia, joita käyttäjät tai 
asiakkaat tekevät ja toteuttavat niiden 
järjestelmiä käyttäen voidakseen havaita 
järjestelmän sääntöjen rikkomisen, 
tavanomaisesta poikkeavan kaupankäynnin 
tai toiminnan, johon saattaa liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen avulla varmistetaan, että säänneltyjen markkinoiden (51 artiklan 3 kohta) 
lisäksi monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ja organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
toimijat seuraavat myös tehtyjen ja peruutettujen toimeksiantojen suhteellista osuutta. 
Tarkoituksenmukaisin paikka suhteellisen osuuden asettamiselle on markkinoiden 
väärinkäyttöä koskevan asetuksen 8 artiklan 3 kohdan c alakohdan uusi alakohta "- peruuttaa 
toimeksiannot, jotka ylittävät 30 prosentin osuuden toteutetuista toimeksiannoista suhteessa 
tehtyihin toimeksiantoihin, ellei asiaa selvitetä kirjallisesti viranomaiselle".

Tarkistus 880
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
ja pitävät voimassa monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän kannalta 
tehokkaita järjestelyjä ja menettelyjä 
seuratakseen säännöllisesti, että 
järjestelmän käyttäjät tai asiakkaat 
noudattavat sen sääntöjä. Monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on seurattava liiketoimia, joita 
käyttäjät tai asiakkaat toteuttavat niiden 
järjestelmiä käyttäen voidakseen havaita 
järjestelmän sääntöjen rikkomisen, 
tavanomaisesta poikkeavan kaupankäynnin 
tai toiminnan, johon saattaa liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
ja pitävät voimassa monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän kannalta 
tehokkaita järjestelyjä ja menettelyjä 
seuratakseen säännöllisesti, että 
järjestelmän käyttäjät tai asiakkaat 
noudattavat sen sääntöjä. Monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on seurattava liiketoimia, joita 
käyttäjät tai asiakkaat toteuttavat niiden 
järjestelmiä käyttäen voidakseen havaita 
järjestelmän sääntöjen rikkomisen, 
tavanomaisesta poikkeavan kaupankäynnin 
tai toiminnan, johon saattaa liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä toimivilla 
markkinoiden ylläpitäjillä on käytössään 
riittävät resurssit tehokkaan seurannan 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 881
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
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tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät ottavat käyttöön ja pitävät 
voimassa monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän kannalta 
tehokkaita järjestelyjä ja menettelyjä 
seuratakseen säännöllisesti, että 
järjestelmän käyttäjät tai asiakkaat
noudattavat sen sääntöjä. Monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on seurattava liiketoimia, joita 
käyttäjät tai asiakkaat toteuttavat niiden 
järjestelmiä käyttäen voidakseen havaita 
järjestelmän sääntöjen rikkomisen, 
tavanomaisesta poikkeavan kaupankäynnin 
tai toiminnan, johon saattaa liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä.

ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat käyttöön 
ja pitävät voimassa monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän kannalta 
tehokkaita järjestelyjä ja menettelyjä 
seuratakseen säännöllisesti, että 
järjestelmän käyttäjät noudattavat sen 
sääntöjä. Monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on seurattava liiketoimia, joita 
käyttäjät tai asiakkaat toteuttavat niiden 
järjestelmiä käyttäen voidakseen havaita 
järjestelmän sääntöjen rikkomisen, 
tavanomaisesta poikkeavan kaupankäynnin 
tai toiminnan, johon saattaa liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä.

Or. en

Tarkistus 882
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kauppapaikalla toimivat 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät kirjaavat liiketoimensa, jotta 
varmistetaan asiakkaan tunnistaminen 
("kauppamerkintä").

Or. en

Tarkistus 883
Sylvie Goulard
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Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät ilmoittamaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle järjestelmän sääntöjen 
merkittävistä rikkomisista tai 
tavanomaisesta poikkeavasta 
kaupankäynnistä tai toiminnasta, johon voi 
liittyä markkinoiden väärinkäyttöä. 
Jäsenvaltioiden on myös velvoitettava 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät toimittamaan asiaa koskevat 
tiedot viipymättä toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jolla on toimivalta 
markkinoiden väärinkäyttöä koskevaan 
tutkintaan ja syytetoimiin, ja avustamaan 
sitä kaikin tavoin tutkittaessa 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä esiintyvää tai 
niiden kautta tapahtuvaa markkinoiden 
väärinkäyttöä.

2. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät ilmoittamaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle järjestelmän 
sääntöjen merkittävistä rikkomisista tai 
tavanomaisesta poikkeavasta 
kaupankäynnistä tai toiminnasta, johon voi 
liittyä markkinoiden väärinkäyttöä. 
Jäsenvaltioiden on myös velvoitettava 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät toimittamaan 
asiaa koskevat tiedot viipymättä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jolla on 
toimivalta markkinoiden väärinkäyttöä 
koskevaan tutkintaan ja syytetoimiin, ja 
avustamaan sitä kaikin tavoin tutkittaessa 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä esiintyvää tai 
niiden kautta tapahtuvaa markkinoiden 
väärinkäyttöä.

Or. en

Tarkistus 884
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
määritetään keinot, jotka on toteutettava, 



AM\901765FI.doc 149/187 PE489.465v01-00

FI

jotta voidaan tehokkaasti valvoa 
monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä 
tai organisoituja 
kaupankäyntijärjestelmiä. 
EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.
_____________
*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä: …

Or. en

Perustelu

Tehokas valvonta edellyttää, ettei markkinoilla ole tässä suhteessa kilpailua.

Tarkistus 885
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineellä monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä käytävän 
kaupan keskeyttäminen ja lopettaminen

Rahoitusvälineellä monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä käytävän 
kaupan keskeyttäminen ja lopettaminen

Or. en

Tarkistus 886
Olle Schmidt
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Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävä sijoituspalveluyritys tai 
markkinoiden ylläpitäjä, joka keskeyttää 
tai lopettaa kaupankäynnin
rahoitusvälineellä, julkistamaan 
päätöksensä, ilmoittamaan se samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, muille 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
ja organisoiduille 
kaupankäyntijärjestelmille sekä 
toimittamaan asiaan liittyvät tiedot 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava kyseiset tiedot muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Jäsenvaltioiden on myös 
edellytettävä, että muut samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyvät
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät keskeyttävät tai 
lopettavat kaupankäynnin kyseisellä 
rahoitusvälineellä, jos keskeyttäminen tai 
lopettaminen johtuu siitä, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai 
rahoitusvälineestä ole annettu tietoja, 
paitsi jos tästä voisi aiheutua merkittävää 
haittaa sijoittajien eduille ja 
markkinoiden asianmukaiselle 
toiminnalle. Jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että kyseiset muut säännellyt 
markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittavat 
päätöksensä toimivaltaiselle 
viranomaiselleen ja kaikille samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille ja 
organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille 
sekä esittävät perustelut siinä tapauksessa, 

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävä sijoituspalveluyritys tai 
markkinoiden ylläpitäjä keskeyttämään tai
lopettamaan kaupankäynti 
rahoitusvälineellä sen jälkeen, kun 
säännellyllä markkinalla, jossa väline 
ensisijaisesti hyväksyttiin kaupankäyntiä 
varten, on tehty asiaa koskeva päätös ja 
kun keskeytykselle on luonteeltaan 
globaali syy, julkistamaan päätöksensä, 
ilmoittamaan se samalla rahoitusvälineellä 
kauppaa käyville säännellyille 
markkinoille, muille monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille ja 
organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille 
sekä toimittamaan asiaan liittyvät tiedot 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava kyseiset tiedot muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Jäsenvaltioiden on myös 
edellytettävä, että muut säännellyt 
markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittavat 
päätöksestään keskeyttää tai lopettaa 
kaupankäynti kyseisellä rahoitusvälineellä 
toimivaltaiselle viranomaiselleen ja kaikille 
samalla rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille ja 
organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille 
sekä esittävät perustelut sille, miksi
kaupankäyntiä kyseisellä rahoitusvälineellä 
ei päätetty keskeyttää tai lopettaa.
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ettei kaupankäyntiä kyseisellä 
rahoitusvälineellä päätetty keskeyttää tai 
lopettaa.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon "avoimuusdirektiivin" puoluettomat säännökset, MiFID II -direktiiviin ei 
pitäisi sisällyttää ehdottomia raportointivelvollisuuksia liikkeeseenlaskijoiden kustannuksella, 
joilla käydään myös kauppaa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. "Avoimuusdirektiivin" säännökset huomioon 
ottaen monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät tai organisoidut kaupankäyntijärjestelmät 
eivät voi arvioida liikkeeseenlaskijaa koskevien tietojen ilmoittamatta jättämistä, koska niiden 
ei ole tarkoitus olla yritykseltä vaadittujen tietojen vastaanottajia.

Tarkistus 887
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävä sijoituspalveluyritys tai 
markkinoiden ylläpitäjä, joka keskeyttää tai 
lopettaa kaupankäynnin rahoitusvälineellä, 
julkistamaan päätöksensä, ilmoittamaan se 
samalla rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, muille 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
ja organisoiduille 
kaupankäyntijärjestelmille sekä 
toimittamaan asiaan liittyvät tiedot 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava kyseiset tiedot muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Jäsenvaltioiden on myös 
edellytettävä, että muut samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyvät 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 

1. Säännellyn markkinan ylläpitäjä voi 
keskeyttää kaupankäynnin niillä 
rahoitusvälineillä tai poistaa 
kaupankäynnin kohteista ne 
rahoitusvälineet, jotka eivät enää ole 
säännellyn markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
sääntöjen mukaisia, paitsi jos tällainen 
toimenpide todennäköisesti aiheuttaa 
merkittävää haittaa sijoittajien eduille tai 
markkinan asianmukaiselle toiminnalle; 
tällä ei kuitenkaan rajoiteta toimivaltaisen 
viranomaisen oikeutta vaatia 72 artiklan 1 
kohdan d ja e alakohdan mukaisesti 
rahoitusvälineen kaupan keskeyttämistä 
tai kaupankäynnin lopettamista kyseisellä 
rahoitusvälineellä.
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kaupankäyntijärjestelmät keskeyttävät tai 
lopettavat kaupankäynnin kyseisellä 
rahoitusvälineellä, jos keskeyttäminen tai 
lopettaminen johtuu siitä, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai 
rahoitusvälineestä ole annettu tietoja, 
paitsi jos tästä voisi aiheutua merkittävää 
haittaa sijoittajien eduille ja 
markkinoiden asianmukaiselle 
toiminnalle. Jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että kyseiset muut säännellyt 
markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittavat 
päätöksensä toimivaltaiselle 
viranomaiselleen ja kaikille samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille ja 
organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille 
sekä esittävät perustelut siinä tapauksessa, 
ettei kaupankäyntiä kyseisellä 
rahoitusvälineellä päätetty keskeyttää tai 
lopettaa.

Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
säänneltyjä markkinoita, monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävä 
sijoituspalveluyritys tai markkinoiden 
ylläpitäjä, joka keskeyttää tai lopettaa 
kaupankäynnin rahoitusvälineellä, 
julkistamaan päätöksensä, ilmoittamaan se 
samalla rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, muille 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
ja organisoiduille 
kaupankäyntijärjestelmille sekä 
toimittamaan asiaan liittyvät tiedot 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava kyseiset tiedot muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Jos keskeyttäminen tai 
lopettaminen johtuu siitä, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai 
rahoitusvälineestä ole annettu tietoa,
komission asetuksen (EY) N:o 1287/2006 
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2 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun 
rahoitusvälineestä vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen on
edellytettävä, että kyseiset muut säännellyt 
markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät sekä kaikki muut 
samalla rahoitusvälineellä kauppaa 
käyvät kaupankäyntijärjestelmät 
keskeyttävät tai lopettavat välittömästi 
kaupankäynnin kyseisellä 
rahoitusvälineellä. Jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että kyseiset muut säännellyt 
markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittavat 
päätöksensä toimivaltaiselle 
viranomaiselleen ja kaikille samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille ja 
organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille 
sekä esittävät perustelut siinä tapauksessa, 
ettei kaupankäyntiä kyseisellä 
rahoitusvälineellä päätetty keskeyttää tai 
lopettaa.

Or. en

Perustelu

Ei ole perusteltua, että säänneltyä markkinaa, monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää ja 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää koskevat tässä asiassa eri säännöt. 
Rahoitusvälineestä vastaavilla asiaankuuluvilla toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet 
keskeyttää rahoitusvälineellä käytävä kauppa kaikilla kauppapaikoilla.

Tarkistus 888
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
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ylläpitävä sijoituspalveluyritys tai 
markkinoiden ylläpitäjä, joka keskeyttää tai 
lopettaa kaupankäynnin rahoitusvälineellä, 
julkistamaan päätöksensä, ilmoittamaan se 
samalla rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, muille 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
ja organisoiduille 
kaupankäyntijärjestelmille sekä 
toimittamaan asiaan liittyvät tiedot 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava kyseiset tiedot muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Jäsenvaltioiden on myös 
edellytettävä, että muut samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyvät 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät keskeyttävät tai 
lopettavat kaupankäynnin kyseisellä 
rahoitusvälineellä, jos keskeyttäminen tai 
lopettaminen johtuu siitä, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai rahoitusvälineestä 
ole annettu tietoja, paitsi jos tästä voisi 
aiheutua merkittävää haittaa sijoittajien 
eduille ja markkinoiden asianmukaiselle 
toiminnalle. Jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että kyseiset muut säännellyt 
markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittavat 
päätöksensä toimivaltaiselle 
viranomaiselleen ja kaikille samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille ja 
organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille 
sekä esittävät perustelut siinä tapauksessa, 
ettei kaupankäyntiä kyseisellä 
rahoitusvälineellä päätetty keskeyttää tai 
lopettaa.

ylläpitävä sijoituspalveluyritys tai 
markkinoiden ylläpitäjä, joka keskeyttää tai 
lopettaa kaupankäynnin rahoitusvälineellä, 
julkistamaan päätöksensä, ilmoittamaan se 
samalla rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, muille 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
sekä toimittamaan asiaan liittyvät tiedot 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava kyseiset tiedot muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Jäsenvaltioiden on myös 
edellytettävä, että muut samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyvät 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät keskeyttävät tai 
lopettavat kaupankäynnin kyseisellä 
rahoitusvälineellä, jos keskeyttäminen tai 
lopettaminen johtuu siitä, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai rahoitusvälineestä 
ole annettu tietoja, paitsi jos tästä voisi 
aiheutua merkittävää haittaa sijoittajien 
eduille ja markkinoiden asianmukaiselle 
toiminnalle. Jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että kyseiset muut säännellyt 
markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittavat 
päätöksensä toimivaltaiselle 
viranomaiselleen ja kaikille samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille sekä esittävät 
perustelut siinä tapauksessa, ettei 
kaupankäyntiä kyseisellä rahoitusvälineellä 
päätetty keskeyttää tai lopettaa.

Or. en
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Tarkistus 889
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 1 
kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten ja 
julkistamisen muodon ja aikataulun 
määrittämiseksi.

Poistetaan.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [XXX].

Or. en

Perustelu

EAMV:n työmäärää ajatellen, tehtävät olisi priorisoitava. Ilmoitusten muotoa ja aikataulua 
koskevat vaatimukset eivät vaikuta välttämättömiltä.

Tarkistus 890
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa luetellaan erityiset 
tilanteet, joista aiheutuu 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettua merkittävää haittaa sijoittajien 
eduille ja sisämarkkinoiden 
asianmukaiselle toiminnalle, ja määritetään 

3. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
luetellaan olosuhteet, joista aiheutuu 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettua merkittävää haittaa 
sijoittajien eduille ja sisämarkkinoiden 
asianmukaiselle toiminnalle, ja määritetään 
1 kohdassa tarkoitettuun 
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1 kohdassa tarkoitettuun 
liikkeeseenlaskijaa tai rahoitusvälinettä 
koskevien tietojen ilmoittamatta 
jättämiseen liittyvät kysymykset

liikkeeseenlaskijaa tai rahoitusvälinettä 
koskevien tietojen ilmoittamatta 
jättämiseen liittyvät kysymykset

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan
mukaisesti.
__________________

EUVL: Pyydetään lisäämään päivämäärä, 
joka on 12 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 891
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa luetellaan erityiset 
tilanteet, joista aiheutuu 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettua merkittävää haittaa sijoittajien 
eduille ja sisämarkkinoiden 
asianmukaiselle toiminnalle, ja määritetään 
1 kohdassa tarkoitettuun 
liikkeeseenlaskijaa tai rahoitusvälinettä 
koskevien tietojen ilmoittamatta 
jättämiseen liittyvät kysymykset

3. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
luetellaan olosuhteet, joista aiheutuu 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettua merkittävää haittaa 
sijoittajien eduille ja sisämarkkinoiden 
asianmukaiselle toiminnalle, ja määritetään 
1 kohdassa tarkoitettuun 
liikkeeseenlaskijaa tai rahoitusvälinettä 
koskevien tietojen ilmoittamatta 
jättämiseen liittyvät kysymykset

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 



AM\901765FI.doc 157/187 PE489.465v01-00

FI

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
__________________

*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä: …

Or. en

Perustelu

Sijoittajien eduille haittaa aiheuttavia erityistilanteita koskeva kysymys on pitkälti tekninen, 
joten EAMV on soveliain tekemään asiaa koskevia ehdotuksia.

Tarkistus 892
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EAMV voi antaa kuukauden kuluessa 
asetuksen (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkinadirektiivi] 32 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
antamisesta yksittäisiä päätöksiä, joissa 
toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan 
ryhtymään tarvittaviin toimiin 
reagoidakseen haitalliseen kehitykseen, 
joka saattaa vakavalla tavalla vaarantaa 
rahoitusmarkkinoiden tai 
rahoitusjärjestelmän asianmukaisen 
toiminnan osittain tai kokonaan tai uhata 
vakavasti sijoittajansuojaa liittyen sen 
omiin valtuuksiin hätätilanteissa. Lisäksi 
EAMV voi ulottaa yksittäisten päätösten 
täytäntöönpanon muihin kansallisiin 
toimivaltaisiin viranomaisiin.

Or. en
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Tarkistus 893
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Artikla poistetaan.

Or. en

Tarkistus 894
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 1 
kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten ja 
julkistamisen muodon ja aikataulun 
määrittämiseksi.

Poistetaan.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [XXX].

Or. en

Perustelu

EAMV:n työmäärää ajatellen, tehtävät olisi priorisoitava. Ilmoitusten muotoa ja aikataulua 
koskevat vaatimukset eivät vaikuta välttämättömiltä.
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Tarkistus 895
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin 
ja organisoituihin 
kaupankäyntijärjestelmiin liittyvä 
yhteistyö ja tiedonvaihto

Monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin 
liittyvä yhteistyö ja tiedonvaihto

Or. en

Tarkistus 896
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävä 
sijoituspalveluyritys tai markkinoiden 
ylläpitäjä ilmoittaa viipymättä muiden 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien, organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ja säänneltyjen
markkinoiden sijoituspalveluyrityksille ja 
markkinoiden ylläpitäjille

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävä sijoituspalveluyritys tai 
markkinoiden ylläpitäjä ilmoittaa 
viipymättä muiden monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja säänneltyjen 
markkinoiden sijoituspalveluyrityksille ja 
markkinoiden ylläpitäjille

Or. en

Tarkistus 897
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säänneltyjä markkinoita, monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävä sijoituspalveluyritys tai 
markkinoiden ylläpitäjä tekee yhteistyötä 
säännellyn markkinan kanssa, jossa 
kauppaa käydään ja joka vastaa 
markkinoiden laajuisesta valvonnasta 11 
artiklan mukaisesti [markkinoiden 
väärinkäyttöä koskeva asetus].

Or. en

Perustelu

Mahdollisuudet markkinoiden väärinkäyttöön ja manipulointiin markkinoiden laajuisten 
strategioiden avulla ovat lisääntyneet markkinoiden pirstaloitumisen vuoksi, joten tällaisten 
markkinoiden valvonnassa on tehtävä yhteistyötä, jotta myös kyseiset strategiat voidaan 
havaita. Pääasiallisella kauppapaikalla on parhaat mahdollisuudet ottaa yleisvastuu, koska 
se on lähimpänä liikkeeseenlaskijan tietoja. Toissijaiset markkinat on velvoitettava tekemään 
yhteistyötä.

Tarkistus 898
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säänneltyjä markkinoita, monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävä sijoituspalveluyritys tai 
markkinoiden ylläpitäjä tekee yhteistyötä 
nimetyn toimivaltaisen viranomaisen tai 
kolmannen osapuolen kanssa, jolle 
reaaliaikaisen kokonaisvalvonnan tehtävä 
on annettu, jotta se toteuttaa 17 a artiklan 
(uusi) mukaiset velvoitteensa 
[markkinoiden väärinkäyttöä koskeva 
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asetus].

Or. en

Perustelu

Mahdollisuudet markkinoiden väärinkäyttöön ja manipulointiin markkinoiden laajuisten 
strategioiden avulla ovat lisääntyneet markkinoiden pirstaloitumisen vuoksi, joten 
toimivaltaisten viranomaisten ja tällaisten markkinoiden valvonnasta vastaavien elinten on 
tehtävä yhteistyötä, jotta kyseiset strategiat voidaan havaita. Toissijaiset markkinat on 
velvoitettava tekemään yhteistyötä.

Tarkistus 899
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
määrätyn osakkeen toissijaisena 
kauppapaikkana toimivia säänneltyjä 
markkinoita, monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävä sijoituspalveluyritys tai 
markkinoiden ylläpitäjä tekevät 
yhteistyötä kyseisen osakkeen 
pääasiallisen kauppapaikan kanssa, jotta 
se voi täyttää velvoitteensa [markkinoiden 
väärinkäyttöä koskevan asetuksen 11 
artikla].

Or. en

Perustelu

Markkinat ovat pirstaloituneet rahoitusmarkkinadirektiivin täytäntöönpanon vuoksi, mikä on 
lisännyt mahdollisuuksia markkinoiden väärinkäyttöön ja manipulointiin markkinoiden 
laajuisten strategioiden avulla. Kauppapaikat tai toimivaltaiset viranomaiset eivät valvo 
reaaliaikaisesti kokonaiskaupankäyntiä yhdellä osakkeella. Tämä porsaanreikä on tukittava. 
Pääasiallisen kauppapaikan valvonnasta vastaavan elimen olisi huolehdittava tästä 
tehtävästä, koska se on lähinnä liikkeeseenlaskijan tietoja.
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Tarkistus 900
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnoksia, joissa määritetään erityiset 
olosuhteet, jotka edellyttävät 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja.

EAMV laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnoksia, joissa määritetään erityiset 
olosuhteet, jotka edellyttävät 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja, sekä 1 a kohdassa 
tarkoitettua pääasiallisen ja toissijaisen 
kauppapaikan välistä yhteistyötä koskevat 
erityiset vaatimukset ja olosuhteet.

Or. en

Perustelu

EAMV:n olisi laadittava suuntaviivat kauppapaikkojen välistä valvontayhteistyötä koskevia 
täytäntöönpanosääntöjä varten.

Tarkistus 901
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnoksia, joissa määritetään erityiset 
olosuhteet, jotka edellyttävät 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja.

EAMV laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnoksia, joissa määritetään erityiset 
olosuhteet, jotka edellyttävät 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja, sekä 1 a kohdassa 
tarkoitettua yhteistyötä koskevat erityiset 
vaatimukset ja olosuhteet.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuudet markkinoiden väärinkäyttöön ja manipulointiin markkinoiden laajuisten 
strategioiden avulla ovat lisääntyneet markkinoiden pirstaloitumisen vuoksi, joten 
toimivaltaisten viranomaisten ja tällaisten markkinoiden valvonnasta vastaavien elinten on 
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tehtävä yhteistyötä, jotta kyseiset strategiat voidaan havaita. Toissijaiset markkinat on 
velvoitettava tekemään yhteistyötä. EAMV:lla on parhaat mahdollisuudet laatia näiden 
sääntöjen tarkemmat yksityiskohdat.

Tarkistus 902
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) suurin osa rahoitustuotteista, joita 
markkinoilla välitetään, ovat tuotteita, 
joilla rahoitetaan suoraan pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, rahoituslaitoksia 
lukuun ottamatta. 

Or. en

Perustelu

Ellei rahoituslaitoksia jätetä pk-markkinoiden ulkopuolelle, saattaa syntyä monenkeskistä 
kauppajärjestelmää koskevan asetuksen vesittävä porsaanreikä.

Tarkistus 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
liikkeeseenlaskijan rahoitusväline otetaan 
kaupankäynnin kohteeksi jollakin pk-
yritysten kasvumarkkinalla, kyseisellä 
rahoitusvälineellä voidaan käydä kauppaa 
myös toisella pk-yritysten 
kasvumarkkinalla ilman 
liikkeeseenlaskijan suostumusta. Tässä 
tapauksessa liikkeeseenlaskijaan ei 
kuitenkaan sovelleta tämän viimeksi 
mainitun markkinan osalta velvoitteita, 
jotka koskevat hallinnointi- ja 

7. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
liikkeeseenlaskijan rahoitusväline otetaan 
kaupankäynnin kohteeksi jollakin pk-
yritysten kasvumarkkinalla, kyseisellä 
rahoitusvälineellä voidaan käydä kauppaa 
ainoastaan toisella pk-yritysten 
kasvumarkkinalla liikkeeseenlaskijan 
suostumuksella.
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ohjausjärjestelmiä tai alkuperäistä, 
jatkuvaa tai tapauskohtaista julkistamista.

Or. en

Perustelu

Pk-yrityksen olisi voitava yksin päättää, missä sen välineillä käydään kauppaa.

Tarkistus 904
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
liikkeeseenlaskijan rahoitusväline otetaan 
kaupankäynnin kohteeksi jollakin pk-
yritysten kasvumarkkinalla, kyseisellä 
rahoitusvälineellä voidaan käydä kauppaa 
myös toisella pk-yritysten 
kasvumarkkinalla ilman 
liikkeeseenlaskijan suostumusta. Tässä 
tapauksessa liikkeeseenlaskijaan ei 
kuitenkaan sovelleta tämän viimeksi 
mainitun markkinan osalta velvoitteita, 
jotka koskevat hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmiä tai alkuperäistä, 
jatkuvaa tai tapauskohtaista julkistamista.

7. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
liikkeeseenlaskijan rahoitusväline otetaan 
kaupankäynnin kohteeksi jollakin pk-
yritysten kasvumarkkinalla, kyseisellä 
rahoitusvälineellä voidaan käydä kauppaa 
myös toisella pk-yritysten 
kasvumarkkinalla, mutta ainoastaan
liikkeeseenlaskijan nimenomaisella 
suostumuksella. Tässä tapauksessa 
liikkeeseenlaskijaan ei kuitenkaan sovelleta 
tämän viimeksi mainitun markkinan osalta 
velvoitteita, jotka koskevat hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmiä tai alkuperäistä, 
jatkuvaa tai tapauskohtaista julkistamista.

Or. en

Perustelu

Jos pk-yritysten kasvumarkkinalla listatun yrityksen osakkeilla käytävä kauppa sallitaan 
muilla markkinoilla, tästä saattaa aiheutua useita kielteisiä vaikutuksia. Näihin sisältyy 
osakkeiden likviditeetin pirstaloituminen, mikä johtaa erilaisiin hintoihin, valvontaa koskeviin 
vaikeuksiin sekä pk-yritysten avoimuuden heikkenemiseen sen suhteen, mikä heidän 
omistusosuutensa on, ja mahdollisesti sijoittajien luottamuksen heikkenemiseen. Tästä syystä 
on erittäin tärkeää, että pk-yritykset säilyttävät kykynsä päättää, haluavatko ne osakkeillaan 
käytävän kauppaa myös muilla pk-yritysten kasvumarkkinoilla.
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Tarkistus 905
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
liikkeeseenlaskijan rahoitusväline otetaan 
kaupankäynnin kohteeksi jollakin pk-
yritysten kasvumarkkinalla, kyseisellä 
rahoitusvälineellä voidaan käydä kauppaa 
myös toisella pk-yritysten 
kasvumarkkinalla ilman 
liikkeeseenlaskijan suostumusta. Tässä 
tapauksessa liikkeeseenlaskijaan ei 
kuitenkaan sovelleta tämän viimeksi 
mainitun markkinan osalta velvoitteita, 
jotka koskevat hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmiä tai alkuperäistä, 
jatkuvaa tai tapauskohtaista julkistamista.

7. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
liikkeeseenlaskijan rahoitusväline otetaan 
kaupankäynnin kohteeksi jollakin pk-
yritysten kasvumarkkinalla, kyseisellä 
rahoitusvälineellä voidaan käydä kauppaa 
ainoastaan toisella pk-yritysten 
kasvumarkkinalla liikkeeseenlaskijan 
nimenomaisella suostumuksella. Tässä 
tapauksessa liikkeeseenlaskijaan ei 
kuitenkaan sovelleta tämän viimeksi 
mainitun markkinan osalta velvoitteita, 
jotka koskevat hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmiä tai alkuperäistä, 
jatkuvaa tai tapauskohtaista julkistamista.

Or. en

Perustelu

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 
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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 906
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 8 kohta – 1 alakohta



PE489.465v01-00 166/187 AM\901765FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Sen jäsenvaltion viranomainen, jossa 
sivuliike sijaitsee, on vastuussa sen 
varmistamisesta, että sivuliikkeen 
jäsenvaltion alueella tarjoamat palvelut 
ovat tämän direktiivin 24, 25, 27 ja 28
artiklassa ja asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 13–23 artiklassa 
säädettyjen ja niiden nojalla hyväksyttyihin 
toimenpiteisiin sisältyvien velvollisuuksien 
mukaiset.

Sen jäsenvaltion viranomainen, jossa 
sivuliike sijaitsee, on vastuussa sen 
varmistamisesta, että sivuliikkeen 
jäsenvaltion alueella tarjoamat palvelut 
ovat tämän direktiivin 24, 25, 26 a, 27 ja 
28 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 13–23 artiklassa 
säädettyjen ja niiden nojalla hyväksyttyihin 
toimenpiteisiin sisältyvien velvollisuuksien 
mukaiset. .

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan ottaa käyttöön tietoa ja pätevyyttä koskevat yksityiskohtaisemmat vaatimukset, 
kuten 26 artiklaan tehdyssä aiemmassa tarkistuksessa todetaan, tätä koskevan vastuun on 
kuuluttava isäntäjäsenvaltioille.

Tarkistus 907
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen jäsenvaltion toimivaltaisella 
viranomaisella, jossa sivuliike sijaitsee, on 
oikeus tutkia sivuliikkeen järjestelyjä ja 
vaatia niihin muutoksia, jos ne ovat 
ehdottoman tarpeellisia sen 
varmistamiseksi, että toimivaltainen 
viranomainen voi panna täytäntöön tämän 
direktiivin 24, 25, 27 ja 28 artiklaan ja 
asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 13–23 artiklaan 
sisältyvät velvollisuudet ja niiden 
mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet 
sivuliikkeen kyseisen jäsenvaltion alueella 
tarjoamien palvelujen ja/tai sen 
harjoittamien toimintojen osalta.

Sen jäsenvaltion toimivaltaisella 
viranomaisella, jossa sivuliike sijaitsee, on 
oikeus tutkia sivuliikkeen järjestelyjä ja 
vaatia niihin muutoksia, jos ne ovat 
ehdottoman tarpeellisia sen 
varmistamiseksi, että toimivaltainen 
viranomainen voi panna täytäntöön 24, 25,
26 a, 27, 28 artiklaan ja asetuksen (EU) 
N:o …/… [rahoitusmarkkina-asetus] 13 ja 
23 artiklaan sisältyvät velvollisuudet ja 
niiden mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet 
sivuliikkeen kyseisen jäsenvaltion alueella 
tarjoamien palvelujen ja/tai sen 
harjoittamien toimintojen osalta. .



AM\901765FI.doc 167/187 PE489.465v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan ottaa käyttöön tietoa ja pätevyyttä koskevat yksityiskohtaisemmat vaatimukset, 
kuten aiemmassa tarkistuksessa todetaan, tätä koskevan vastuun on kuuluttava 
isäntäjäsenvaltioille.

Tarkistus 908
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
näiden sijoituspalveluyritysten pääsy 
tällaisiin järjestelmiin on samojen 
syrjimättömien, avoimien ja objektiivisten 
perusteiden alainen, joita sovelletaan 
paikallisiin markkinaosapuoliin. 
Jäsenvaltiot eivät saa rajata näiden 
järjestelmien käyttöä pelkästään niiden 
omalla alueella toimivilla säännellyillä 
markkinoilla tai monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä
rahoitusvälineillä toteutettujen liiketoimien 
selvitystoimintaan.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
näiden sijoituspalveluyritysten pääsy 
tällaisiin järjestelmiin on samojen 
syrjimättömien, avoimien ja objektiivisten 
perusteiden alainen, joita sovelletaan 
paikallisiin markkinaosapuoliin. 
Jäsenvaltiot eivät saa rajata näiden 
järjestelmien käyttöä pelkästään niiden 
omalla alueella toimivilla säännellyillä 
markkinoilla tai monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä 
rahoitusvälineillä toteutettujen liiketoimien 
selvitystoimintaan.

Or. en

Tarkistus 909
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn markkinan toimivaltaisen 
viranomaisen arviointi ei rajoita 
selvitysjärjestelmien valvojina toimivien 

Säännellyn markkinan toimivaltaisen 
viranomaisen arviointi ei rajoita 
selvitysjärjestelmien valvojina toimivien 
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kansallisten keskuspankkien tai kyseisten 
järjestelmien muiden 
valvontaviranomaisten toimivaltaa. 
Tarpeettoman päällekkäisen valvonnan 
ehkäisemiseksi toimivaltainen 
viranomainen ottaa huomioon edellä 
mainittujen laitosten jo suorittaman 
valvonnan.

asiaankuuluvien keskuspankkien tai 
kyseisten järjestelmien muiden 
valvontaviranomaisten toimivaltaa. 
Tarpeettoman päällekkäisen valvonnan 
ehkäisemiseksi toimivaltainen 
viranomainen ottaa huomioon edellä 
mainittujen laitosten jo suorittaman 
valvonnan.

Or. en

Perustelu

Selvitysjärjestelmien valvojana toimiva keskuspankki voi olla myös EKP eikä vain kansallinen 
keskuspankki.

Tarkistus 910
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sijoituspalveluyrityksille 1 ja 2 
kohdan mukaisesti myönnetyt oikeudet 
eivät rajoita 
keskusvastapuolijärjestelmien tai 
arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien 
ylläpitäjien oikeutta kieltäytyä 
oikeutettujen kaupallisten syiden vuoksi 
antamasta pyydettyjä palveluja käyttöön, 
erityisesti oikeutta kieltäytyä tekemästä 
sopimuksia sellaisten yksiköiden kanssa, 
jotka eivät noudata erityisiä 
yhteistoimivuusvaatimuksia.

Or. pl

Tarkistus 911
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän direktiivin säännökset, joita 
sovelletaan kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin, eivät 
saisi vaikuttaa unioniin sijoittautuneiden 
henkilöiden mahdollisuuteen hyödyntää 
sijoituspalveluja kolmannen maan 
yritykseltä omasta aloitteestaan. Kun 
kolmannen maan yritys tarjoaa palveluja 
unioniin sijoittautuneelle henkilölle 
tämän omasta aloitteesta, palveluja ei 
saisi katsoa unionin alueella tarjotuiksi. 
Jos kolmannen maan yritys hakee 
asiakkaita tai potentiaalisia asiakkaita 
unionissa tai mainostaa sijoituspalveluja 
tai -toimia yhdessä oheispalvelujen 
kanssa unionissa, tätä ei pitäisi katsoa 
palveluksi, joka tarjotaan asiakkaan 
omasta aloitteesta.

Or. en

Perustelu

Rahoitusmarkkinadirektiivien ehdotettu johdanto-osan 74 kappale mahdollistaa, että 
hyväksyttävät vastapuolet saavat kolmannen maan sijoituspalveluja ainoastaan omasta 
aloitteestaan. Olisi tehtävä selväksi, että tällaista passiivista kaupanpitojärjestelmää 
sovelletaan kaikkiin eurooppalaisiin asiakkaisiin ja sen avulla ne voivat hyötyä kolmannen 
maan yritysten tarjoamista sijoituspalveluista. Ehdotettu rahoitusmarkkinadirektiivin 
johdanto-osan 74 kappale olisi sisällytettävä 40 a artiklaan (uusi), jotta tästä säännöksestä 
tulee selkeästi sitova.

Tarkistus 912
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarpeettoman päällekkäisen valvonnan 
ehkäisemiseksi toimivaltainen 

Tarpeettoman päällekkäisen valvonnan 
ehkäisemiseksi toimivaltainen 



PE489.465v01-00 170/187 AM\901765FI.doc

FI

viranomainen ottaa huomioon 
selvitysjärjestelmien valvojina toimivien 
kansallisten keskuspankkien tai muiden 
kyseisten järjestelmien suhteen 
toimivaltaisten valvontaviranomaisten jo 
suorittaman selvitysjärjestelmän 
valvonnan.

viranomainen ottaa huomioon 
selvitysjärjestelmien valvojina toimivien 
asiaankuuluvien keskuspankkien tai 
muiden kyseisten järjestelmien suhteen 
toimivaltaisten valvontaviranomaisten jo 
suorittaman selvitysjärjestelmän 
valvonnan.

Or. en

Perustelu

Selvitysjärjestelmiä valvova keskuspankki voi olla myös EKP eikä ainoastaan kansallinen 
keskuspankki.

Tarkistus 913
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
4 luku 

Komission teksti Tarkistus

[…] Luku poistetaan.

Or. en

Tarkistus 914
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
4 luku

Komission teksti Tarkistus

[...] Luku poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän koko luvun olisi oltava asetuksessa.
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Tarkistus 915
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
IV luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden yritysten tarjoamat 
palvelut

Kolmansien maiden yritysten tarjoamat 
palvelut tai toiminta

Or. en

Tarkistus 916
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
IV luku – 1 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Palvelujen tarjoaminen perustamalla 
sivuliike

Palvelujen tai toiminnan tarjoaminen 
perustamalla sivuliike, jolla on passi.

Or. en

Tarkistus 917
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sivuliikkeen perustaminen Sellaisen sivuliikkeen perustaminen, jolla 
on passi

Or. en
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Tarkistus 918
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kolmannen maan yritys, joka aikoo tarjota 
sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa yhdessä mahdollisten 
oheispalvelujen tarjoamisen kanssa 
jäsenvaltioiden alueella sivuliikkeen 
välityksellä, hankkii kyseisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisilta 
viranomaisilta etukäteen luvan seuraavien 
säännösten mukaisesti:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kolmannen maan yritys voi tarjota 
sijoituspalveluja tai harjoittaa
sijoitustoimintaa yhdessä mahdollisten 
oheispalvelujen tarjoamisen kanssa 
jäsenvaltioiden alueella sivuliikkeen 
välityksellä, joka on sijoittautunut niiden 
alueelle tai toiseen jäsenvaltioon, jossa 
sivuliike on saanut luvan sen jäsenvaltion 
toimivaltaisilta viranomaisilta, johon se on 
sijoittautunut, seuraavien säännösten 
mukaisesti:

Or. en

Perustelu

Tekstissä asetetaan ehdot, joiden perusteella kolmannen maan yritys voi perustaa sellaisen 
sivuliikkeen yhteen jäsenvaltioon, jolla on liiketoimintaan oikeuttava passi toisessa 
jäsenvaltiossa. Tämä ei saisi estää jäsenvaltioita jatkamasta lupien myöntämistä sellaisille 
kolmansien maiden yritysten sivuliikkeille, joilla ei ole passia. Järjestelyihin ei saisi sisältyä 
sivuliikettä koskevan pääoman vaatimusta.

Tarkistus 919
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kolmannen maan yritys, joka aikoo tarjota 
sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa yhdessä mahdollisten 
oheispalvelujen tarjoamisen kanssa 
jäsenvaltioiden alueella sivuliikkeen 
välityksellä, hankkii kyseisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisilta 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kolmannen maan sijoituspalveluyritys tai 
markkinoiden ylläpitäjä, joka aikoo tarjota 
sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa yhdessä mahdollisten 
oheispalvelujen tarjoamisen tai 
kauppapaikkapalvelujen kanssa 
jäsenvaltioiden alueella sivuliikkeen 
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viranomaisilta etukäteen luvan seuraavien 
säännösten mukaisesti:

välityksellä, hankkii kyseisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisilta 
viranomaisilta etukäteen luvan seuraavien 
säännösten mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 920
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kolmannen maan yritys, joka aikoo tarjota 
sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa yhdessä mahdollisten 
oheispalvelujen tarjoamisen kanssa 
jäsenvaltioiden alueella sivuliikkeen 
välityksellä, hankkii kyseisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisilta 
viranomaisilta etukäteen luvan seuraavien 
säännösten mukaisesti:

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kolmannen maan yritys, joka aikoo tarjota 
sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa yhdessä mahdollisten 
oheispalvelujen tarjoamisen kanssa 
jäsenvaltioiden alueella sivuliikkeen 
välityksellä yksityisasiakkaille, hankkii 
kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisilta 
viranomaisilta etukäteen luvan seuraavien 
säännösten mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 921
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kolmannen maan yritys, joka aikoo tarjota 
sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa yhdessä mahdollisten 
oheispalvelujen tarjoamisen kanssa 
jäsenvaltioiden alueella sivuliikkeen 
välityksellä, hankkii kyseisten 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kolmannen maan yritys, joka aikoo tarjota 
sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa yhdessä mahdollisten 
oheispalvelujen tarjoamisen kanssa 
jäsenvaltioiden alueella sivuliikkeen 
välityksellä ammattimaisille asiakkaille, 
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jäsenvaltioiden toimivaltaisilta 
viranomaisilta etukäteen luvan seuraavien 
säännösten mukaisesti:

hankkii EAMV:lta etukäteen luvan 
seuraavien säännösten mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 922
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) komissio on tehnyt päätöksen 3 kohdan 
mukaisesti;

(a) komissio on tehnyt päätöksen 3 kohdan 
mukaisesti todeten, että kolmannen maan 
vakavaraisuuden valvontakehys on 
vastaava,

Or. en

Perustelu

Tekstissä asetetaan ehdot, joiden perusteella kolmannen maan yritys voi perustaa sellaisen 
sivuliikkeen yhteen jäsenvaltioon, jolla on liiketoimintaan oikeuttava passi toisessa 
jäsenvaltiossa. Tämä ei saisi estää jäsenvaltioita jatkamasta lupien myöntämistä sellaisille 
kolmansien maiden yritysten sivuliikkeille, joilla ei ole passia. Järjestelyihin ei saisi sisältyä 
sivuliikettä koskevan pääoman vaatimusta.

Tarkistus 923
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) komissio on tehnyt päätöksen 3 kohdan 
mukaisesti;

(a) Tätä vaatimusta sovelletaan 
ainoastaan, jos komissio on tehnyt 
kielteisen vastaavuuspäätöksen 3 kohdan 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 924
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) palvelujen tarjonta, johon kolmannen 
maan yritys hakee lupaa, on toimiluvan 
varaista ja valvonnan alaista siinä 
kolmannessa maassa, johon yritys on 
sijoittautunut, ja lupaa hakevalla yrityksellä 
on asianmukainen toimilupa. Kolmas maa, 
johon kolmannen maan yritys on 
sijoittautunut, ei saa olla rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen vastaisen 
toimintaryhmän yhteistyöhaluttomiksi 
määrittelemien maiden ja alueiden 
luettelossa;

(b) palvelujen tarjonta, johon kolmannen 
maan yritys hakee lupaa, on toimiluvan 
varaista ja valvonnan alaista siinä 
kolmannessa maassa, johon yrityksen 
päätoimipaikka on sijoittautunut, ja lupaa 
hakevalla kolmannen maan yrityksellä on 
asianmukainen toimilupa kyseisessä 
maassa. Kolmas maa, johon kolmannen 
maan yrityksen päätoimipaikka on 
sijoittautunut, ei saa olla rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen vastaisen 
toimintaryhmän yhteistyöhaluttomiksi 
määrittelemien maiden ja alueiden 
luettelossa;

Or. en

Perustelu

Tekstissä asetetaan ehdot, joiden perusteella kolmannen maan yritys voi perustaa sellaisen 
sivuliikkeen yhteen jäsenvaltioon, jolla on liiketoimintaan oikeuttava passi toisessa 
jäsenvaltiossa. Tämä ei saisi estää jäsenvaltioita jatkamasta lupien myöntämistä sellaisille 
kolmansien maiden yritysten sivuliikkeille, joilla ei ole passia. Järjestelyihin ei saisi sisältyä 
sivuliikettä koskevan pääoman vaatimusta.

Tarkistus 925
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten (c) jäsenvaltion, johon sivuliike on 
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viranomaisten ja yrityksen 
sijoittautumismaana olevan kolmannen 
maan toimivaltaisten viranomaisten välillä 
on yhteistyöjärjestelyt, jotka sisältävät 
säännöt tiedonvaihdosta markkinoiden 
eheyden ylläpitämiseksi ja sijoittajien 
suojaamiseksi;

sijoittautunut, toimivaltaisten 
viranomaisten ja yrityksen päätoimipaikan 
sijoittautumismaana olevan kolmannen 
maan toimivaltaisten viranomaisten välillä 
on yhteistyöjärjestelyt, jotka sisältävät 
säännöt tiedonvaihdosta markkinoiden 
eheyden ylläpitämiseksi ja sijoittajien 
suojaamiseksi;

Or. en

Perustelu

Tekstissä asetetaan ehdot, joiden perusteella kolmannen maan yritys voi perustaa sellaisen 
sivuliikkeen yhteen jäsenvaltioon, jolla on liiketoimintaan oikeuttava passi toisessa 
jäsenvaltiossa. Tämä ei saisi estää jäsenvaltioita jatkamasta lupien myöntämistä sellaisille 
kolmansien maiden yritysten sivuliikkeille, joilla ei ole passia. Järjestelyihin ei saisi sisältyä 
sivuliikettä koskevan pääoman vaatimusta.

Tarkistus 926
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) sivuliikkeellä on vapaassa 
hallinnassaan riittävästi alkupääomaa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tekstissä asetetaan ehdot, joiden perusteella kolmannen maan yritys voi perustaa sellaisen 
sivuliikkeen yhteen jäsenvaltioon, jolla on liiketoimintaan oikeuttava passi toisessa 
jäsenvaltiossa. Tämä ei saisi estää jäsenvaltioita jatkamasta lupien myöntämistä sellaisille 
kolmansien maiden yritysten sivuliikkeille, joilla ei ole passia. Järjestelyihin ei saisi sisältyä 
sivuliikettä koskevan pääoman vaatimusta.

Tarkistus 927
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) kolmannen maan yrityksen 
sijoittautumismaana oleva kolmas maa on 
tehnyt sen jäsenvaltion kanssa, johon 
sivuliike on määrä perustaa, sopimuksen, 
joka vastaa täysin OEYD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tiedonvaihto 
veroasioissa, mukaan lukien mahdolliset 
monenväliset verosopimukset;

(f) kolmannen maan yrityksen 
päätoimipaikan sijoittautumismaana oleva 
kolmas maa on tehnyt sen jäsenvaltion 
kanssa, johon sivuliike on perustettu, 
sopimuksen, joka vastaa täysin OEYD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tiedonvaihto 
veroasioissa, mukaan lukien mahdolliset 
monenväliset verosopimukset;

Or. en

Perustelu

Tekstissä asetetaan ehdot, joiden perusteella kolmannen maan yritys voi perustaa sellaisen 
sivuliikkeen yhteen jäsenvaltioon, jolla on liiketoimintaan oikeuttava passi toisessa 
jäsenvaltiossa. Tämä ei saisi estää jäsenvaltioita jatkamasta lupien myöntämistä sellaisille 
kolmansien maiden yritysten sivuliikkeille, joilla ei ole passia. Järjestelyihin ei saisi sisältyä 
sivuliikettä koskevan pääoman vaatimusta.

Tarkistus 928
Robert Goebbels, Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) yritys on hakenut jäsenyyttä sijoittajien 
korvausjärjestelmässä, jolle on myönnetty 
toimilupa tai hyväksyntä sijoittajien 
korvausjärjestelmistä 3 päivänä 
maaliskuuta 1997 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
97/9/EY mukaisesti.

(g) yritys kuuluu luvanmyöntämishetkellä 
sijoittajien korvausjärjestelmään, jolle on 
myönnetty toimilupa tai hyväksyntä 
sijoittajien korvausjärjestelmistä 3 päivänä 
maaliskuuta 1997 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
97/9/EY mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

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 Article 14 of the proposed MiFID and Article 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 Article 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)

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 929
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) yritys on hakenut jäsenyyttä sijoittajien 
korvausjärjestelmässä, jolle on myönnetty 
toimilupa tai hyväksyntä sijoittajien 
korvausjärjestelmistä 3 päivänä 
maaliskuuta 1997 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
97/9/EY mukaisesti.

(g) yritys on hakenut jäsenyyttä sijoittajien
korvausjärjestelmässä, jolle on myönnetty 
toimilupa tai hyväksyntä jäsenvaltiossa, 
johon sivuliike on sijoittautunut, 
sijoittajien korvausjärjestelmistä 3 päivänä 
maaliskuuta 1997 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
97/9/EY mukaisesti, ellei yritys harjoita 
sijoitusliiketoimintaa sijoittajien kanssa, 
jotka kuuluvat tällaiseen järjestelmään.

Or. en

Perustelu

Tekstissä asetetaan ehdot, joiden perusteella kolmannen maan yritys voi perustaa sellaisen 
sivuliikkeen yhteen jäsenvaltioon, jolla on liiketoimintaan oikeuttava passi toisessa 
jäsenvaltiossa. Tämä ei saisi estää jäsenvaltioita jatkamasta lupien myöntämistä sellaisille 
kolmansien maiden yritysten sivuliikkeille, joilla ei ole passia. Järjestelyihin ei saisi sisältyä 
sivuliikettä koskevan pääoman vaatimusta.

Tarkistus 930
Olle Schmidt
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ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kolmannen maan yritys, joka aikoo tarjota 
sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa sekä tarjota 
oheispalveluja yksityisasiakkaille kyseisten 
jäsenvaltioiden alueella, perustaa 
sivuliikkeen unioniin.

2. Rajoittamatta 46 a ja 46 b artiklan 
soveltamista jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että kolmannen maan yritys, 
joka aikoo tarjota sijoituspalveluja tai 
harjoittaa sijoitustoimintaa sekä tarjota 
oheispalveluja yksityisasiakkaille kyseisten 
jäsenvaltioiden alueella, perustaa 
sivuliikkeen unioniin paitsi, jos kyseisiä 
palveluja tarjotaan palvelun kohteena 
olevan henkilön yksinomaisesta 
aloitteesta, tai jos niitä tarjotaan unionin 
ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

Yksityissijoittajille palveluja tarjoavien kolmannen maan yritysten toiminnan rajoittaminen on 
vastoin jäsenvaltioiden vapautta jatkaa nykyisiä järjestelyjä sellaisten kolmansien maiden 
kanssa, jotka eivät halua saada passia. Se on ristiriidassa myös johdanto-osan 74 kappaleen 
kanssa, sillä vaikuttaisi siltä, että yksityissijoittajia estettäisiin hyödyntämästä omasta 
yksinoimaisesta aloitteestaan kolmansien maiden yrityksiä (tai esim. jos he saavat 
sijoituspalveluja matkustaessaan EU:n ulkopuolella).

Tarkistus 931
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kolmannen maan yritys, joka aikoo tarjota 
sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa sekä tarjota 
oheispalveluja yksityisasiakkaille kyseisten 
jäsenvaltioiden alueella, perustaa 
sivuliikkeen unioniin.

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kolmannen maan yritys, joka aikoo tarjota 
sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa sekä tarjota 
oheispalveluja yksityisasiakkaille ja/tai 
ammattimaisille asiakkaille kyseisten 
jäsenvaltioiden alueella, perustaa 
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sivuliikkeen unioniin.

Or. en

Perustelu

Komission epäsuora aikomus on soveltaa samoja sivuliikettä ja lupaa koskevia säännöksiä 
sekä yksityisasiakkaisiin että ammattimaisiin asiakkaisiin. Jotta voidaan kuitenkin välttää 
oikeudelliset porsaanreiät, tämä aikomus on ilmaistava tekstissä selvästi.

Tarkistus 932
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kolmannen maan yritys, joka aikoo tarjota 
sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa sekä tarjota 
oheispalveluja yksityisasiakkaille kyseisten 
jäsenvaltioiden alueella, perustaa 
sivuliikkeen unioniin.

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kolmannen maan yritys, joka aikoo tarjota 
sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa sekä tarjota 
oheispalveluja yksityisasiakkaille kyseisten 
jäsenvaltioiden alueella, perustaa 
tytäryrityksen unioniin.

Or. en

Tarkistus 933
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tehdä 95 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen tehdä 
kolmatta maata koskevan päätöksen, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 

Komissio voi tehdä 95 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen tehdä 
kolmatta maata koskevan päätöksen, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
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saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat tähän 
direktiiviin, asetukseen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus], direktiiviin 
2006/49/EY [vakavaraisuusdirektiivi] ja 
niiden täytäntöönpanotoimenpiteisiin 
sisältyviä vaatimuksia, ja että kyseinen 
kolmas maa tunnustaa vastaavasti ja 
vastavuoroisesti tämän direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneisiin 
sijoituspalveluyrityksiin sovellettavan 
vakavaraisuuden valvontakehyksen.

saaneet yritykset noudattavat 
vakavaraisuusasioita koskevia 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat tähän 
direktiiviin, asetukseen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus], direktiiviin 
2006/49/EY [vakavaraisuusdirektiivi] ja 
niiden täytäntöönpanotoimenpiteisiin 
sisältyviä vakavaraisuusvaatimuksia, ja 
että kyseinen kolmas maa tunnustaa 
vastaavasti ja tosiasiallisesti tämän 
direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneisiin 
sijoituspalveluyrityksiin sovellettavan 
vakavaraisuuden valvontakehyksen.

Or. en

Perustelu

Vakavaraisuuden valvontakehyksen "vastaavaa ja vastavuoroista tunnustamista" koskevaa 
vaatimusta voitaisiin mahdollisesti käyttää EU:n yrityksiä vastaan. Sanamuoto olisi 
yhdenmukaistettava Euroopan markkinarakenneasetuksen kanssa. Markkinarakenneasetuksen 
vastaavissa säännöksissä ei ole selkeitä viittauksia "vastavuoroisuuteen", ks. 23 artiklan 3 
kohta ("tosiasiallisesta vastaavasta tunnustamisesta") ja 3 artiklan 2 kohta sekä 23 artiklan 2 
kohta.

Tarkistus 934
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tehdä 95 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen tehdä 
kolmatta maata koskevan päätöksen, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat tähän 
direktiiviin, asetukseen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus], direktiiviin 
2006/49/EY [vakavaraisuusdirektiivi] ja 

Komissio tekee 95 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen kolmatta maata 
koskevan päätöksen, jos kyseisen 
kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat tähän 
direktiiviin, asetukseen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus], direktiiviin 
2006/49/EY [vakavaraisuusdirektiivi] ja 
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niiden täytäntöönpanotoimenpiteisiin 
sisältyviä vaatimuksia, ja että kyseinen 
kolmas maa tunnustaa vastaavasti ja 
vastavuoroisesti tämän direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneisiin 
sijoituspalveluyrityksiin sovellettavan 
vakavaraisuuden valvontakehyksen.

niiden täytäntöönpanotoimenpiteisiin 
sisältyviä vaatimuksia, ja että kyseinen 
kolmas maa tunnustaa vastaavasti ja 
vastavuoroisesti tämän direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneisiin 
sijoituspalveluyrityksiin sovellettavan 
vakavaraisuuden valvontakehyksen.

Or. en

Tarkistus 935
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tehdä 95 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen tehdä 
kolmatta maata koskevan päätöksen, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat tähän 
direktiiviin, asetukseen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus], direktiiviin 
2006/49/EY [vakavaraisuusdirektiivi] ja 
niiden täytäntöönpanotoimenpiteisiin 
sisältyviä vaatimuksia, ja että kyseinen 
kolmas maa tunnustaa vastaavasti ja 
vastavuoroisesti tämän direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneisiin 
sijoituspalveluyrityksiin sovellettavan 
vakavaraisuuden valvontakehyksen.

Komissio voi tehdä 95 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen tehdä 
kolmatta maata koskevan päätöksen, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat tähän 
direktiiviin, asetukseen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus], direktiiviin 
2006/49/EY [vakavaraisuusdirektiivi] ja 
niiden täytäntöönpanotoimenpiteisiin 
sisältyviä vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Vastavuoroisuus ei ole aiheellista ja se on WTO:n määräysten vastaista. Kun tarvitaan 
ulkopuolisia sijoituksia EU:hun, ei ole järkevää asettaa kaupankäynnille rajoituksia.
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Tarkistus 936
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tehdä 95 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen tehdä 
kolmatta maata koskevan päätöksen, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat tähän 
direktiiviin, asetukseen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus], direktiiviin 
2006/49/EY [vakavaraisuusdirektiivi] ja 
niiden täytäntöönpanotoimenpiteisiin 
sisältyviä vaatimuksia, ja että kyseinen 
kolmas maa tunnustaa vastaavasti ja 
vastavuoroisesti tämän direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneisiin 
sijoituspalveluyrityksiin sovellettavan 
vakavaraisuuden valvontakehyksen.

Komissio on tehtävä 95 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 
kolmatta maata koskeva päätös, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat tähän 
direktiiviin, asetukseen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus], direktiiviin 
2006/49/EY [vakavaraisuusdirektiivi] ja 
niiden täytäntöönpanotoimenpiteisiin 
sisältyviä vaatimuksia, ja että kyseinen 
kolmas maa tunnustaa vastaavasti ja 
vastavuoroisesti tämän direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneisiin 
sijoituspalveluyrityksiin sovellettavan 
vakavaraisuuden valvontakehyksen.

Or. en

Tarkistus 937
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tehdä 95 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen tehdä 
kolmatta maata koskevan päätöksen, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 

Komissio voi tehdä 95 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen tehdä 
kolmatta maata koskevan päätöksen, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 
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oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat tähän 
direktiiviin, asetukseen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus], direktiiviin 
2006/49/EY [vakavaraisuusdirektiivi] ja 
niiden täytäntöönpanotoimenpiteisiin 
sisältyviä vaatimuksia, ja että kyseinen 
kolmas maa tunnustaa vastaavasti ja 
vastavuoroisesti tämän direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneisiin 
sijoituspalveluyrityksiin sovellettavan 
vakavaraisuuden valvontakehyksen.

oikeudellisesti sitovia tähän direktiiviin, 
asetukseen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus], direktiiviin 
2006/49/EY [vakavaraisuusdirektiivi] ja 
niiden täytäntöönpanotoimenpiteisiin 
sisältyviä vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 938
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kolmannen maan vakavaraisuuden 
valvontakehystä voidaan pitää vastaavana, 
jos se täyttää seuraavat edellytykset:

Kolmannen maan vakavaraisuuden 
valvontakehystä on pidettävä vastaavana, 
jos se täyttää seuraavat edellytykset:

Or. en

Tarkistus 939
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kolmannen maan vakavaraisuuden 
valvontakehystä voidaan pitää vastaavana, 
jos se täyttää seuraavat edellytykset:

Kolmannen maan vakavaraisuuden 
valvontakehyksen vaikutusta voidaan pitää 
vastaavana, jos se täyttää seuraavat 
edellytykset:

Or. en
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Perustelu

Noudattaa markkinarakenneasetuksen sanamuotoa.

Tarkistus 940
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kolmannen maan vakavaraisuuden 
valvontakehystä voidaan pitää vastaavana, 
jos se täyttää seuraavat edellytykset:

Kolmannen maan vakavaraisuuden 
valvontakehyksen vaikutusta voidaan pitää 
vastaavana, jos se täyttää seuraavat 
edellytykset:

Or. en

Tarkistus 941
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) kyseisessä kolmannessa maassa 
sovelletaan keskinäisiä pääsyvaatimuksia 
EU:hun sijoittautuneisiin 
sijoituspalveluyrityksiin nähden ja siellä 
on otettu käyttöön keskinäistä 
tunnustamista koskeva järjestelmä.

Or. en

Tarkistus 942
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission tämän kohdan mukainen 
päätös voidaan rajoittaa yhteen tai 
useampaan yrityskategoriaan. Tässä 
tapauksessa kolmannen maan yritys voi 
saada 1 kohdassa tarkoitetun luvan, jos se 
lukeutuu komission päätöksen kattamaan 
yrityskategoriaan.

Or. en

Perustelu

Vastavuoroisuusvaatimus tekee tyhjäksi ehdotetun järjestelmän tehokkuuden. Saattaa olla, 
että vakavaraisuuden valvontakehys vastaa ainoastaan joitakin, mutta ei kaikkia yrityksiä 
(esim. koska jotkut sijoituspalveluyritykset eivät voi saada lupaa kolmannessa maassa).

Tarkistus 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kolmannen maan tunnustamisen 
katsotaan olevan vastaavaa ja 
vastavuoroista, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
(a) tunnustaminen koskee koko EU:n 
kehystä ja kaikilla EU-mailla on 
yhtäläiset mahdollisuudet 
tunnustamiseen;
(b) yrityksiä koskevat oikeudet ja 
velvollisuudet ovat vastaavat EU:ssa ja 
kolmannessa maassa.

Or. en
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Perustelu

Vastaava ja vastavuoroinen tunnustaminen tarkoittaa, että kaikilla EU:n 
sijoituspalveluyrityksillä ja markkinoiden ylläpitäjillä on samat mahdollisuudet päästä 
kolmannen maan markkinoille kuin kolmansien maiden yrityksillä on päästä EU:n 
markkinoille.

Tarkistus 944
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kolmannen maan yrityksen on jätettävä 
hakemuksensa sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, johon se 
aikoo perustaa sivuliikkeen, ja hakemus 
on jätettävä sen jälkeen, kun komissio on 
tehnyt päätöksen, jossa todetaan, että 
kolmannen maan yritykselle toimiluvan 
myöntäneen kolmannen maan 
oikeudellinen ja valvontakehys vastaa 3 
kohdassa kuvailtuja vaatimuksia.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kolmannen maan yrityksen on jätettävä 
hakemuksensa sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 
sivuliike on tai johon se perustetaan, ja 
hakemus on jätettävä sen jälkeen, kun 
komissio on tehnyt päätöksen, jossa 
todetaan, että kolmannen maan yritykselle 
toimiluvan myöntäneen kolmannen maan 
oikeudellinen ja valvontakehys vastaa 
vakavaraisuutta koskevilta osin 3 
kohdassa kuvailtuja vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Kolmansien maiden yritysten, jotka ovat jo perustaneet jäsenvaltioon sivuliikkeen, olisi 
voitava anoa lupaa 1 kohdan mukaisesti saadakseen passin, jos ne vain täyttävät passin 
edellyttämät ehdot.


