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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
finantsinstrumentide turgude kohta, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/39/EÜ (uuesti sõnastatud)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastatud)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0656),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 53 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0382/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1,

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 1. märtsi 
2012. aasta kirja majandus- ja rahanduskomisjonile,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja arengukomisjoni ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale 
nende, mis on ettepanekus või konsultatiivse töörühma arvamuses esile toodud, ning 
arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning nimetatud muudatuste 
kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega 
ilma sisuliste muudatusteta;

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

miinimumstandarditega. Kõnealuste 
põhimõtete ja standardite kohaldamisel 
tuleks arvesse võtta investeerimisühingute 
laadi, ulatust ja keerukust. Kasutatavate 
meetmete hulka peaksid kuuluma 
piirangud sellele, kui mitmel 
juhtkonnakohal võivad töötada 
finantseerimisasutuste direktorid. Neid 
meetmeid tuleks kohaldada nii, et 
võetakse arvesse kõnealuste asutuste 
tõhusa juhtimise vajadusi, samas 
võimaldades vajaduse korral selliste 
ettevõtete direktoritel jätkata eelkõige 
mittetulundusühenduste direktori 
ametikohal, kooskõlas ettevõtja sotsiaalse 
vastutusega.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Eespool toodut arvesse võttes tuleks 
direktiiv 2004/39/EÜ osaliselt uuesti 
sõnastada käesoleva uue direktiivina ning 
osaliselt asendada määrusega (EL) nr…/…. 
(MiFIR). Mõlemad õigusaktid koos 
peaksid moodustama õigusraamistiku, 
millega reguleeritakse 
investeerimisühingute, reguleeritud 
turgude, andmeedastusteenuste pakkujate 
ja liidus investeerimisteenuseid osutavate 
või investeerimisega tegelevate kolmandate 
riikide äriühingute suhtes kohaldatavaid 
nõudeid. Seepärast tuleks käesolevat 
direktiivi lugeda koos kõnealuse 
määrusega. Direktiiv peaks sisaldama 
sätteid tegevusloa andmise kohta, olulise 
osaluse omandamise kohta, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse kohta, investeerimisühingute 
tegevustingimuste kohta investorite kaitse 
tagamiseks, päritolu- ja vastuvõtvate 

(7) Eespool toodut arvesse võttes tuleks 
direktiiv 2004/39/EÜ osaliselt uuesti 
sõnastada käesoleva uue direktiivina ning 
osaliselt asendada määrusega (EL) nr…/…. 
(MiFIR). Mõlemad õigusaktid koos 
peaksid moodustama õigusraamistiku, 
millega reguleeritakse 
investeerimisühingute, reguleeritud 
turgude, andmeedastusteenuste pakkujate 
ja liidus investeerimisteenuseid osutavate 
või investeerimisega tegelevate kolmandate 
riikide finantseerimisasutuste suhtes 
kohaldatavaid nõudeid. Seepärast tuleks 
käesolevat direktiivi lugeda koos kõnealuse 
määrusega. Direktiiv peaks sisaldama 
sätteid tegevusloa andmise kohta, olulise 
osaluse omandamise kohta, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse kohta, investeerimisühingute 
tegevustingimuste kohta investorite kaitse 
tagamiseks, päritolu- ja vastuvõtvate 
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liikmesriikide järelevalveasutuste volituste 
kohta ning sanktsioonide kohaldamise 
korra kohta. Kuna ettepaneku põhieesmärk 
ja reguleerimisese on ühtlustada 
siseriiklikke sätteid kõnealustes 
valdkondades, peaks ettepanek põhinema 
ELi toimimise lepingu artikli 53 lõikel 1. 
Direktiivi vorm on vajalik selleks, et 
võimaldada direktiiviga hõlmatud 
valdkondades rakendussätete kohandamist 
iga liikmesriigi konkreetse turu ja 
õigussüsteemi eripärale.

liikmesriikide järelevalveasutuste volituste 
kohta ning sanktsioonide kohaldamise 
korra kohta. Kuna ettepaneku põhieesmärk 
ja reguleerimisese on ühtlustada 
siseriiklikke sätteid kõnealustes 
valdkondades, peaks ettepanek põhinema 
ELi toimimise lepingu artikli 53 lõikel 1. 
Direktiivi vorm on vajalik selleks, et 
võimaldada direktiiviga hõlmatud 
valdkondades rakendussätete kohandamist 
iga liikmesriigi konkreetse turu ja 
õigussüsteemi eripärale.

(Muudatusettepanek kehtib kogu teksti 
kohta. Selle vastuvõtmise korral tehakse 
vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

ega pangandusteenuste osutamine Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. 
aasta direktiivi 2006/48/EÜ 
(krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta)1 tähenduses. Tehnilised 
kriteeriumid kindlaks tegemiseks, millal 
saab tegevusala pidada sellise 
põhitegevusala kõrvaltegevuseks, tuleks 
kehtestada regulatiivsetes tehnilistes 
standardites, võttes arvesse käesolevas 
direktiivis täpsustatud kriteeriume. 
Klientide korralduste täitmine oma arvel 
kaubeldes peaks hõlmama olukorda, kus 
äriühingud täidavad eri klientide korraldusi 
kattuvate ostu- ja müügisoovide 
ühildamisega printsipaali vahendusel (ingl 
k back to back kauplemine), mida tuleks 
vaadelda printsipaalina tegutsemisena ning 
mille suhtes tuleks kohaldada käesoleva 
direktiivi sätteid, mis hõlmavad nii 
korralduste täitmist klientide nimel kui ka 
oma arvel kauplemist. Finantsinstrumente 
käsitlevate korralduste täitmist 
kõrvaltegevusena kahe isiku vahel, kelle 
põhitegevusala grupi tasandil ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi tähenduses ega 
pangandusteenuste osutamine direktiivi 
2006/48/EÜ tähenduses ei tuleks pidada 
klientide korralduste täitmiseks oma arvel 
kaubeldes.
____________________

1 ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Isikuandmete töötlemisel seoses 
käesoleva direktiivi kohaldamisega 
peaksid liikmesriigid tagama 

välja jäetud
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isikuandmete kaitse kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 
aasta direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 
2002. aasta direktiiviga 2002/58/EÜ, 
milles käsitletakse isikuandmete töötlemist 
ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris (eraelu 
puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev 
direktiiv). Isikuandmete ESMA-poolset 
töötlemist seoses käesoleva direktiivi 
kohaldamisega reguleeritakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2000. aasta määrusega (EÜ) nr 45/2001 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja 
asutustes ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Vastavalt komisjoni 10. augusti 
2006. aasta direktiivile 2006/73/EÜ, 
millega rakendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ seoses 
investeerimisühingute suhtes kohaldatavate 
organisatsiooniliste nõuete ja 
tegutsemistingimustega ning nimetatud 
direktiivi jaoks määratletud mõistetega, 
lubatakse liikmesriikidel 
investeerimisühingutele esitatavate 
organisatsiooniliste nõuete raames nõuda 
klientide korraldusi käsitlevate 
telefonivestluste või elektroonilise 
teabevahetuse salvestamist. Kliendi 
korraldusi käsitlevate telefonivestluste või 
elektroonilise teabevahetuse salvestamine 
on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste 

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

hartaga ning on õigustatud vahend 
investorite kaitse tugevdamiseks, 
turujärelevalve parandamiseks ning 
investeerimisühingute ja nende klientide 
õiguskindluse suurendamiseks. Sellise 
salvestamise tähtsust on mainitud ka 
Euroopa väärtpaberituru reguleerijate 
komitee 29. juulil 2010 avaldatud 
tehnilises nõuandes Euroopa Komisjonile. 
Seepärast on asjakohane sätestada 
käesolevas direktiivis kliendi korraldusi 
käsitlevate telefonivestluste või 
elektroonilise teabevahetuse salvestamise 
üldise korra põhimõtted või asjakohased 
dokumendid selliste telefonivestluste või 
elektroonilise teabevahetuse sisu kohta, 
näiteks protokolli vormis.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Liikmesriigid peaksid tagama 
isikuandmete kaitse õiguse kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiiviga 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta ning direktiiviga 
2002/58/EÜ. Eelkõige tuleks sellist kaitset 
laiendada telefonivestluste ja elektroonilise 
infovahetuse salvestamisele, mis on ette 
nähtud artikliga13.

(43) Isikuandmete töötlemisel seoses 
käesoleva direktiivi kohaldamisega 
peaksid liikmesriigid tagama isikuandmete 
kaitse õiguse austamise kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 
aasta direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta1 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 
2002. aasta direktiiviga 2002/58/EÜ, 
milles käsitletakse isikuandmete töötlemist 
ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris2 (eraelu 
puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev 
direktiiv). Eelkõige tuleks sellist kaitset 
laiendada telefonivestluste ja elektroonilise 
infovahetuse salvestamisele. Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 1095/20103 asutatud Euroopa 
järelevalveasutuse (Euroopa 
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Väärtpaberiturujärelevalve) (ESMA) 
poolset isikuandmete töötlemist seoses 
käesoleva direktiivi kohaldamisega 
reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2000. aasta 
määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
ühenduse institutsioonides ja asutustes 
ning selliste andmete vaba liikumise 
kohta4.
____________________

1 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
2 EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.
3 ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.
4 EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

keeruka tehnoloogia kasutamist selliste 
traditsioonilisemate kauplemisstrateegiate 
rakendamiseks nagu turutegemine ja 
arbitraaž.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Nii äriühingud kui ka kauplemiskohad 
peaksid võtma usaldusväärseid meetmeid, 
mis aitaksid tagada, et automaatne 

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

automaatne kauplemine ei ohustaks turu 
stabiilsust ning et seda ei saaks kasutada 
turu kuritarvitamiseks. Samuti peaksid 
kauplemiskohad jälgima, et nende 
kauplemissüsteemid oleksid vastupidavad 
ning nõuetekohaselt testitud ning 
suudaksid tulla toime suureneva hulga 
korralduste ja turupingetega, ning 
kehtestama kauplemispiirangud, mis 
ootamatute äkiliste hinnakõikumiste korral 
kauplemise ajutiselt peataksid.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 a) Samuti on vaja tagada, et 
kauplemiskohtade teenustasude struktuur 
oleks läbipaistev, õiglane ja välistaks 
diskrimineerimise ega oleks korraldatud 
viisil, mis soodustaks nõuetele 
mittevastavaid turutingimusi. Seetõttu on 
asjakohane sellistele tavadele nagu suure 
osa selliste korralduste tühistamine, mis 
võivad tekitada mainitud nõuetele 
mittevastavaid tingimusi, kohaldada 
suuremat teenustasu.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Lisaks algoritm- ja välkkauplemisega 
seotud meetmetele on asjakohane 
rakendada kontrolli selliste 
investeerimisühingute suhtes, mis 

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

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Välkkauplemist soodustab 
turuosaliste süsteemide ühispaiknemine 
füüsiliselt lähedal kauplemiskoha 
vastavale süsteemile. Nõuetekohasteks ja 
õiglasteks kauplemistingimusteks on vaja 
nõuda, et kauplemiskohad pakuksid 
selliseid ühispaiknemisteenuseid 
läbipaistvalt, õiglaselt ja diskrimineerimist 
välistavalt.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51 a) Eelkõige peaksid liikmesriigid 
tagama, et kui investeerimisühingud 
kavandavad investeerimistooteid või 
struktureeritud hoiuseid, mida nad 
tahavad müüa kutselistele või 
jaeklientidele, peavad need tooted 
rahuldama asjakohases klientide 
kategoorias kindlaksmääratud sihtturu 
vajadused. Peale selle tuleks 
liikmesriikidel tagada, et 
investeerimisühing astub mõistlikke 
samme selleks, et investeerimistoodet 
turustataks ja levitataks sihtrühma 
kuuluvatele klientidele.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

valikuvõimaluse, tuleks kehtestada 
tingimused sellise teenuse osutamiseks 
juhul, kui investeerimisühingud teavitavad 
kliente, et nõustamist osutatakse koos 
kolmandate isikute antavate hüvede 
vastuvõtmise või saamise võimalusega.
Portfelli valitsemise teenuse pakkumisel 
peaks investeerimisühing teavitama enne 
lepingu sõlmimist klienti hüvede 
eeldatavast ulatusest ning perioodilistes 
aruannetes tuleks avaldada kõik makstud
või vastu võetud hüved.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PR\895700ET.doc 19/133 PE485.882v01-00

ET

nende parimal viisil täitmise korras.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 69
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69) Liikmesriigid kaitsevad füüsiliste 
isikute õigust privaatsusele seoses 
isikuandmete töötlemisega kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga 
95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(78) Nüüd, kus on olemas turustruktuur, 
mis võimaldab mitme kauplemiskoha 
vahelist konkurentsi, on vaja, et 
võimalikult ruttu hakkaks toimima tõhus 
konsolideeritud börsiteave.
Konsolideeritud börsiteabe 
kommertslahenduse kasutuselevõtt peaks 
aitama kaasa terviklikuma Euroopa turu 
väljakujunemisele ja võimaldama 
turuosalistele lihtsamat juurdepääsu 
kauplemise läbipaistvust käsitlevale 
koondteabele. Kavandatav lahendus 
põhineb tegevusloa andmisel 
teenusepakkujatele, kes lähtuvad oma töös 
eelnevalt kindlaks määratud ja kontrollitud 
parameetritest ning kes omavahel 
konkureerivad, et saavutada tehniliselt 
kõrgetasemelisi ja uuenduslikke lahendusi, 
mis teenindavad turgu parimal võimalikul 
viisil. Tarviliku kauplemiskoondteabe 
varajase väljakujundamise 
soodustamiseks peaks komisjon 
võimalikult kiiresti võtma vastu 
delegeeritud õigusaktid, milles 
täpsustatakse teatud üksikasjad 
kauplemiskoondteabe pakkujate 
teavitamiskohustuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 85
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(86) Kõik kauba tuletisinstrumentidega 
kauplevad kauplemiskohad peaksid 
kehtestama vajalikud piirangud või sobivad 
alternatiivsed meetmed likviidsuse 
toetamiseks, turu kuritarvitamise 
vältimiseks ning stabiilsete hinnakujundus-
ja arveldustingimuste tagamiseks. ESMA 
peaks koostama kõigi selliste kehtivate 
meetmete kokkuvõtete loetelu ning seda 
ajakohastama. Kõnealuseid piiranguid või 
meetmeid tuleks kohaldada järjekindlalt 
ning arvestades vastava turu eriomadusi. 
Tuleks määratleda selgelt selliste 
piirangute ja meetmete kohaldamisala ning 

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

kohustustega seotud asjaomased 
kvantitatiivsed piirväärtused. Komisjonile 
tuleks anda volitused regulatiivsete 
tehniliste standardite vastuvõtmiseks, 
sealhulgas eesmärgiga hoida ära 
samaväärsete lepingute suhtes eri 
kauplemiskohtades kohaldatavate 
piirangute lahknevust.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 86 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(86 a) Liikmesriigid peaksid nõudma, et 
reguleeritud turud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi ja organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
korraldajad, kes tunnistavad kauplemist 
või kauplevad kauba 
tuletisinstrumentidega, kohaldaksid lisaks 
positsioonide suhtes kehtestatud 
järelpiirangutele selliseid muid 
positsioonide kontrolle, mis on vajalikud, 
et tagada turgude nõuetekohane 
toimimine ja eriti selleks, et vähendada 
suurte positsioonide omanike võimalusi 
manipuleerida alusvara või 
tuletisinstrumentide turuga, ning 
tagamaks, et turuosalised on kehtestanud 
tarviliku korra vajaduse korral lepingu 
füüsiliseks arveldamiseks. Kontroll peaks 
hõlmama kauplemiskoha võimalust 
nõuda liikmetelt või osalistelt positsiooni 
sulgemist või vähendamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(105) Euroopa Parlamendile tuleks jätta 
kolmekuuline periood alates 
muudatusettepanekute ja 
rakendusmeetmete eelnõu esmakordsest 
edastamisest, et võimaldada tal need läbi 
vaadata ja esitada oma arvamus. 
Kiireloomulistel ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel peaks olema 
võimalik seda perioodi lühendada. Kui 
selle aja jooksul võtab Euroopa 
Parlament vastu resolutsiooni, peaks 
komisjon muudatusettepanekute või 
meetmete eelnõu uuesti läbi vaatama.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 106

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(106) Käesoleva direktiivi eesmärkide 
täitmiseks tuleks komisjonile kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 290 
delegeerida õigus võtta vastu akte 
üksikasjade kohta, mis on seotud 
eranditega, mõistete selgitamisega, 
investeerimisühingu kavandatava osaluse 
hindamise kriteeriumidega, 
investeerimisühingute organisatsiooniliste 
nõuetega, huvide konfliktide 
lahendamisega, äritegevuse eeskirjadega 
investeerimisteenuste osutamisel, 
korralduste täitmisega kliendile kõige 
soodsamatel tingimustel, klientide 
korralduste käsitlemisega, võrdsete 
vastaspooltega tehtud tehingutega, VKEde 
kasvuturgudega, kolmandate riikide 
äriühingute algkapitali hindamise 

(106) Komisjonile tuleks kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
õigus võtta vastu akte üksikasjade kohta, 
mis on seotud eranditega, teatud mõistete
täpsustamisega, investeerimisühingu 
kavandatava osaluse hindamise 
kriteeriumidega, investeerimisühingute 
organisatsiooniliste nõuetega, huvide 
konfliktide lahendamisega, äritegevuse 
eeskirjadega investeerimisteenuste 
osutamisel, korralduste täitmisega kliendile 
kõige soodsamatel tingimustel, klientide 
korralduste käsitlemisega, võrdsete 
vastaspooltega tehtud tehingutega, VKEde 
kasvuturgudega, kolmandate riikide 
finantseerimisasutuste algkapitali 
hindamise tingimustega, süsteemide 
vastupidavusega seotud meetmetega, 
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tingimustega, süsteemide vastupidavusega 
seotud meetmetega, kauplemispiirangutega 
ja elektroonilise kauplemisega, 
finantsinstrumentide kauplemisele 
lubamisega, nendega kauplemise peatamise 
ja lõpetamisega, koondpositsioonide 
keskse avaldamisega kauplejate 
kategooriate lõikes ja pädevate asutuste 
vahelise koostööga. Eriti oluline on 
seejuures, et komisjon peab ettevalmistava 
töö käigus nõuetekohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ka ekspertide tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

kauplemispiirangutega ja elektroonilise 
kauplemisega, finantsinstrumentide 
kauplemisele lubamisega, nendega 
kauplemise peatamise ja lõpetamisega, 
koondpositsioonide keskse avaldamisega 
kauplejate kategooriate lõikes, teabe 
avalikustamiseks tunnustatud 
kauplemisteabearuandluses, 
kauplemiskoondteabe pakkujate poolt
andmevoogude kättesaadavaks tegemiseks 
ning tunnustatud aruandlussüsteemi 
pakkujate poolt teabe avalikustamiseks 
mõistliku kommertsaluse mõiste 
selgitamisega, kauplemiskoondteabe 
pakkujate teavitamiskohustuse 
üksikasjade selgitamisega ja pädevate 
asutuste vahelise koostööga. Eriti oluline 
on seejuures, et komisjon peab 
ettevalmistava töö käigus nõuetekohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ka ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(107) Ühesuguste tingimuste tagamiseks 
käesoleva direktiivi rakendamisel tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused. 
Need volitused on seotud samaväärsuse 
otsuse vastuvõtmisega kolmandate riikide 
õigus- ja järelevalveraamistiku kohta 
seoses kolmandate riikide äriühingute
teenuste osutamisega ning aruannete 
esitamisega ESMA-le positsioonide kohta 
kauplejate kategooriate lõikes ning neid 
tuleb kasutada kooskõlas Euroopa 

(107) Ühesuguste tingimuste tagamiseks 
käesoleva direktiivi rakendamisel tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused. 
Need volitused peaksid olema seotud 
samaväärsuse otsuse vastuvõtmisega 
kolmandate riikide õigus- ja 
järelevalveraamistiku kohta seoses 
kolmandate riikide finantseerimisasutuste
teenuste osutamisega ning neid tuleb 
kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
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Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes1.

____________________

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 109

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(109) Komisjon peaks vastu võtma ESMA 
poolt välja töötatud regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud, milles täpsustatakse 
kriteeriumid, millega teha kindlaks, kas 
tegevusala on põhitegevusala 
kõrvaltegevuseks, seoses 
investeerimisühingutele tegevuslubade 
andmise või sellest keeldumise 
menetlustega (artikkel 7), juhtorganitele 
esitatavate nõuetega (artiklid 9 ja 48), 
olulise osaluse omandamisega (artikkel 
12), kohustusega täita korraldusi kliendile 
kõige soodsamatel tingimustel (artikkel 
27), koostöö ja teabevahetusega (artiklid 
34 ja 54), investeerimisteenuste osutamise 
ja investeerimistegevuse vabadusega 
(artikkel 36), filiaalide asutamisega 
(artikkel 37), kolmandate riikide 
äriühingute teenuste osutamisega (artikkel 
44), piirangutega lepingute arvu suhtes, 
mida isik võib teatava aja jooksul sõlmida,
aruandlusteenuste pakkujatele 
tegevuslubade andmise ja sellest 
keeldumise menetlustega (artikkel 63), 
tunnustatud kauplemisteabearuandluse 
avalikustajate ja kauplemiskoondteabe 
pakkujate organisatsiooniliste nõuetega 
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õigusaktidega ning kooskõlas määruse 
(EL) nr 1093/2010 artiklitega 10−14.

(artiklid 66 ja 67) ning pädevate asutuste 
vahelise koostööga (artikkel 84). Komisjon 
võtab kõnealused regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud vastu ELi toimimise 
lepingu artikli 290 kohaste delegeeritud 
õigusaktidega ning kooskõlas määruse 
(EL) nr 1095/2010 artiklitega 10−14.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 110

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(Muudatusettepanek kehtib kogu teksti 
kohta. Selle vastuvõtmise korral tehakse 
vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) investeerimisteenused ja -tegevus, mida 
osutavad või teostavad kolmandate riikide 
äriühingud filiaali asutamise teel;

b) investeerimisteenused ja -tegevus, mida 
osutavad või teostavad kolmandate riikide 
finantseerimisasutused filiaali asutamise 
teel;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Samuti ei pea punkti i alusel vabastatud 
isikud täitma käesolevas punktis 
sätestatud tingimusi erandi saamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) Euroopa Keskpankade süsteemi liikmete 
suhtes ja teiste ELis samu ülesandeid 
täitvate ametiasutuste suhtes, samuti teiste 
ametiasutuste suhtes, mille ülesanne on 
riigivõla haldamine või mis on kaasatud 
riigivõla haldamisse ELis, ning selliste 
rahvusvaheliste asutuste suhtes, mille 
liikmeskonda kuulub üks või mitu
liikmesriiki;

g) Euroopa Keskpankade süsteemi liikmete 
suhtes ja teiste ELis samu ülesandeid 
täitvate ametiasutuste suhtes, samuti teiste 
ametiasutuste suhtes, mille ülesanne on 
riigivõla haldamine või mis on kaasatud 
riigivõla haldamisse ELis, ning selliste 
rahvusvaheliste asutuste suhtes, mille 
liikmeskonda kuulub kolm või enam
liikmesriiki ning mille ülesanne on 
riigivõla haldamine või mis on kaasatud 
riigivõla haldamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) isikute suhtes, kes: i) isikute suhtes, kes:
– kauplevad oma arvel 
finantsinstrumentidega, välja arvatud 

(i) kauplevad oma arvel 
finantsinstrumentidega, välja arvatud 
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isikud, kes kliendi korraldusi täites 
kauplevad oma arvel, või

isikud, kes kliendi korraldusi täites 
kauplevad oma arvel,

– osutavad investeerimisteenuseid, v.a oma 
arvel kaubeldes, üksnes oma 
emaettevõtjale, oma tütarettevõtjatele või 
oma emaettevõtja tütarettevõtjatele, või

(ii) osutavad investeerimisteenuseid, v.a 
oma arvel kaubeldes, üksnes oma 
emaettevõtjale, oma tütarettevõtjatele või 
oma emaettevõtja tütarettevõtjatele, või

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

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

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

tingimusel et igal juhul

– on tegemist nende põhitegevusala 
kõrvaltegevusega grupi tasandil ja 
põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel,
– teavitavad nad igal aastal pädevat 
asutust sellest, millisel alusel nad peavad 
oma punktide i, ii ja iii kohast tegevust 
oma põhitegevusala kõrvaltegevuseks;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) isikute suhtes, kes pakuvad 
investeerimisnõustamist muu 
kutsetegevuse käigus, mis ei ole hõlmatud 
käesoleva direktiiviga, tingimusel et 
kõnealust nõustamist ei tasustata eraldi;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon võtab artikli 94 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid selliste meetmete 
kohta, mis on seotud punktis c sätestatud 
erandiga, et täpsustada, missugusel juhul 
toimub tegevus juhuslikult.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et
täpsustada kriteeriumid, mille alusel 
määratakse kindlaks, kas tegevus on 
põhitegevusala kõrvaltegevus, võttes 
arvesse vähemalt järgmist:
a) objektiivselt mõõdetav määr, mille 
võrra vähendab tegevus kauplemisega või 
omakapitalipõhise rahastamisega otseselt 
seotud riske;
b) kõrvaltegevus peab moodustama 
tegevusest ainult väikese osa grupi 
tasandil ja üksuse tasandil, v.a teenuste 
puhul, mida pakutakse ainult sama grupi 
teistele liikmetele;
c) kauplemise või osutatud 
investeerimisteenuse tase võrreldes 
finantseerimisasutustega, kes tegelevad 
sama tegevusega või osutavad samu 
teenuseid.
ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
…*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
reguleerivad tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.
______________

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

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

12) „väike või keskmise suurusega 
ettevõtja” – käesoleva direktiivi 
kohaldamisel ettevõtja, kellel on vähem 
kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei 
ületa 50 miljonit eurot või kelle aastane 
bilansimaht ei ületa kokku 43 miljonit 
eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18) „pädev asutus” – iga liikmesriigi poolt 
vastavalt artiklile 48 määratud asutus, kui 
käesolevas direktiivis ei ole sätestatud 
teisiti;

18) „pädev asutus” – iga liikmesriigi poolt 
vastavalt artiklile 69 määratud asutus, kui 
käesolevas direktiivis ei ole sätestatud 
teisiti;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 a) „välkkauplemine” –
finantsinstrumentidega kauplemine 
sellisel kiirusel, et korralduste edastamise, 
tühistamise või muutmise mehhanismi 
füüsiline latentsusaeg määrab, kui kaua 
aega võtab suunise kauplemiskohta 
edastamine või tehingu täitmine;

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 30 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 b) „välkkauplemise strateegia” – oma 
arvel finantsinstrumentidega kauplemise 
strateegia, mis hõlmab välkkauplemist ja 
millel on vähemalt neli järgmistest 
omadustest:
i) süsteemide ühispaiknemine;

ii) see on seotud vähemalt 50 %-ga 
päevasest portfellikäibest;
iii) korralduste suhe tehingutesse on 
suurem kui 4:1;
iv) tühistatud korralduste osakaal on 
suurem kui 20 %;
v) enamik võetud positsioonidest suletakse 
samal päeval;
vi) üle 50 % korraldustest või tehingutest 
tehakse kauplemiskohas, mis pakub 
hinnaalandusi või maksevähendeid 
korraldustele, mis tekitavad likviidsust ja 
millel on õigus sellistele 
maksevähenditele;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte selliste meetmete kohta, millega 
täpsustatakse käesoleva artikli lõike 1
punktides 3, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 30 a, 
30 b, 31, 32 ja 33 sätestatud mõistete 
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suundumustele. mõningaid tehnilisi aspekte, et kohandada 
neid vastavalt turu suundumustele.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*. 

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

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjonile antakse delegeeritud volitused 
võtta vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid määruse 
(EL) nr 1095/2010 artiklite 10–14 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.

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

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.
______________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 8 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjonile antakse delegeeritud volitused 
võtta vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid määruse 
(EL) nr 1095/2010 artiklite 10–14 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit ei kohaldata struktureeritud 
hoiustele, mille on andnud välja 
krediidiasutused, kes on sellise hoiuste 
tagamise skeemi liikmed, mille suhtes 
kehtib Euroopa Parlamendi ja nõukogu
30. mai 1994. aasta direktiiv 94/19/EÜ 
hoiuste tagamise skeemide kohta1.
____________________

1 EÜT L 135, 31.5.1994, lk 5.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Säilitamisele kuuluvad ka 
telefonivestluste salvestused ja 
elektrooniline teabevahetus, mis 
hõlmavad vähemalt tehinguid, mis on 
sõlmitud oma arvel kauplemise käigus, ja 

Seoses vähemalt tehingutega, mis on 
sõlmitud oma arvel kauplemise käigus, ja 
kliendi korraldustega, kui kliendi nimel 
osutatakse korralduste vastuvõtmise ja 
edastamise teenuseid ning kliendi nimel 



PR\895700ET.doc 39/133 PE485.882v01-00

ET

kliendi korraldusi, kui kliendi nimel 
osutatakse korralduste vastuvõtmise ja 
edastamise teenuseid ning kliendi nimel 
täidetakse korraldusi.

täidetakse korraldusi, tunnustavad 
päritoluliikmesriigid piisavate andmetena 
kas:

a) telefonivestluste salvestusi ja 
elektroonilist teabevahetust või
b) piisavaid dokumente selliste 
telefonivestluste või elektroonilise 
teabevahetuse sisu kohta, näiteks 
protokolli vormis.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid nõuavad, et neid andmeid
säilitatakse kolm aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte selliste meetmete kohta, 1 ---
milles täpsustatakse lõigetes 2–9 

sätestatud konkreetseid organisatsioonilisi 
nõudeid, mida tuleb rakendada selliste 
investeerimisühingute suhtes ning artikli 
43 kohaselt tegevusloa saanud kolmandate 
riikide äriühingute filiaalide suhtes, mis 

12. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte selliste meetmete kohta, 1 ---
milles täpsustatakse lõigetes 2–9 

sätestatud konkreetseid organisatsioonilisi 
nõudeid, mida tuleb rakendada selliste 
investeerimisühingute suhtes ning artikli 
43 kohaselt tegevusloa saanud kolmandate 
riikide finantseerimisasutuste filiaalide 



PE485.882v01-00 40/133 PR\895700ET.doc

ET

tegelevad erinevate 
investeerimisteenustega ja/või tegevustega 
ning kõrvalteenustega või nende 
kombinatsioonidega.

suhtes, mis tegelevad erinevate 
investeerimisteenustega ja/või tegevustega 
ning kõrvalteenustega või nende 
kombinatsioonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Algoritmkauplemine Algoritm- ja välkkauplemine

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PR\895700ET.doc 41/133 PE485.882v01-00

ET

oma süsteemide täieliku testimise ja 
nõuetekohase kontrolli, et oleks tagatud 
nende süsteemide vastavus käesoleva lõike 
nõuetele.

oma süsteemide täieliku testimise ja 
nõuetekohase kontrolli, et oleks tagatud 
nende süsteemide vastavus käesoleva lõike 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui investeerimisühing kasutab 
välkkauplemise strateegiat, mis vastab 
artikli 4 lõike 30 punkti b alapunkti vi 
tingimustele, siis on see strateegia pidevalt 
toimiv sellise kauplemiskoha 
kauplemisajal, kuhu saadetakse korraldusi 
või mille süsteemide kaudu tehakse 
tehinguid. Sellise välkkauplemise 
strateegia kauplemisparameetrite või 
piirmääradega tagatakse, et strateegia 
esitab siduvad konkurentsivõimeliste 
hindadega pakkumised, tänu millele 
tagatakse kõnealustele kauplemiskohtadele 
igal ajal regulaarselt ja jätkuvalt likviidsus, 
olenemata sellest, missugused tingimused 
turul valitsevad.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Investeerimisühingud ei võimalda
kauplemiskohale otsest elektroonilist 
juurdepääsu.



PE485.882v01-00 42/133 PR\895700ET.doc

ET

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

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 9 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. ESMA töötab välja rakenduslike
tehniliste standardite eelnõud, et kindlaks 
määrata lõikes 8 osutatud kirjelduse ja 
teate sisu ja vorm.

8. ESMA töötab välja rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud, et kindlaks 
määrata lõikes 7 osutatud kirjelduse ja 
teate sisu ja vorm.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 9 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.

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

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kui 
investeerimisühingud kavandavad 
investeerimistooteid või struktureeritud 
hoiuseid, mida nad tahavad müüa 
kutselistele või jaeklientidele, peavad need 
tooted rahuldama asjakohases klientide 
kategoorias kindlaksmääratud sihtturu 
vajadused, ning et investeerimisühingud 
astuvad mõistlikke samme selleks, et 
investeerimistoodet turustataks ja 
levitataks sihtrühma kuuluvatele 
klientidele.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – esimene taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – esimene lõik – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– toodete struktuur ja kavatsetud sihtturu 
klientide liigitus, finantsinstrumendid ja 
kavandatud investeerimisstrateegiad; see 
peaks hõlmama asjakohaseid juhiseid ja 
hoiatusi seoses riskidega, mis on seotud 
investeeringutega kõnealustesse toodete 
struktuuridesse, instrumentidesse või 
seoses konkreetsete 
investeerimisstrateegiatega,

Or. en

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud teave tuleks 
esitada asjakohases vormis nii, et kliendid 
või potentsiaalsed kliendid on võimelised 
mõistma pakutava investeerimisteenuse ja 

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

konkreetse finantsinstrumendi liigi olemust 
ja riske ning sellest tulenevalt tegema 
informeeritud investeerimisotsuseid. 
Kõnealust teavet võib esitada 
standardiseeritud kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

esitab eraldi tõendid iga komponendiga 
seotud kulude ja tasude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte seoses meetmetega, millega 
tagatakse, et investeerimisühingud täidavad 
klientidele investeerimis- või 
kõrvalteenuste osutamisel nendes 
sätestatud põhimõtteid. Kõnealused 
delegeeritud õigusaktid võtavad arvesse 
järgmist:

8. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte seoses meetmetega, millega 
tagatakse, et investeerimisühingud täidavad 
klientidele investeerimis- või 
kõrvalteenuste osutamisel selles artiklis
sätestatud põhimõtteid. Kõnealused 
delegeeritud õigusaktid võtavad arvesse 
järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Klient peab saama investeerimisühingult 
piisavad aruanded klientidele osutatud 
teenuste kohta. Need aruanded sisaldavad 
perioodilisi teateid klientidele, võttes 
arvesse hõlmatud finantsinstrumentide liiki 

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

ja keerukust ning kliendile osutatud 
teenuse laadi ning sisaldavad vajaduse 
korral kliendi nimel tehtud tehingute ja 
osutatud teenustega seotud kulusid. 
Jaeklientidele investeerimisnõustamise 
pakkumise korral esitab investeerimisühing 
kliendile püsival andmekandjal andmiku, 
milles täpsustatakse vähemalt kliendi 
eesmärgid, soovitused ja see, kuidas 
nõustamine vastab kliendi personaalsetele 
tunnustele.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et iga 
täitmiskoht avalikustab vähemalt igal 
aastal ilma mis tahes tasuta andmed 
tehingute täitmise kvaliteedi kohta 

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

asjaomases täitmiskohas. Perioodilised 
aruanded hõlmavad andmeid hinna, samuti 
üksikute finantsinstrumentide korralduste 
täitmise kiiruse ja tõenäosuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud summeerivad ja 
avalikustavad kord kvartalis iga 
finantsinstrumendi klassi kohta viis 
peamist täitmiskohta, kus nad eelnevas 
kvartalis kliendi korraldusi täitsid.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud kontrollivad oma 
korralduste täitmise korra ja 
täitmispoliitika tõhusust, et avastada ja 
vajaduse korral kõrvaldada puudujäägid. 
Eelkõige hindavad nad korrapäraselt, kas 
täitmispoliitikasse kaasatud täitmiskohad 
näevad ette kliendi jaoks parima võimaliku 
tulemuse või kas neil on vaja oma 
täitmiskorras muudatusi teha. Hindamisel 
vaadeldakse ka seda, milliseid muudatusi 
tuleb teha täitmispoliitikas lõigetes 2 ja 4 
a avalikustatud teabe taustal.
Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud teatavad klientidele 
olulistest muutustest oma korralduste 
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täitmise korras või täitmispoliitikas.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 8 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[XXX].

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.

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

Or. en

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 8 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjonile antakse delegeeritud volitused 
võtta vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid määruse 
(EL) nr 1095/2010 artiklite 10–14 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmepoolses kauplemissüsteemis 
finantsinstrumentidega kauplemise 
peatamine ja lõpetamine

Mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis
finantsinstrumentidega kauplemise 
peatamine ja lõpetamine

Or. en

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühing või turu korraldaja, kes 
rakendab mitmepoolset kauplemissüsteemi, 
peatab finantsinstrumendiga kauplemise 
või kõrvaldab selle kauplemiselt, avaldab 
sellekohase otsuse, edastab selle 
reguleeritud turgudele, teistele 
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja 
organiseeritud kauplemissüsteemidele, mis 
kauplevad sama finantsinstrumendiga, ning 
edastab asjaomase teabe pädevale 
asutusele. Pädev asutus teavitab teiste 
liikmesriikide pädevaid asutusi. 
Liikmesriigid nõuavad, et sama 

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

sama finantsinstrumendiga kauplevad 
teised reguleeritud turud, mitmepoolsed ja 
organiseeritud kauplemissüsteemid 
peataksid või lõpetaksid samuti 
võimalikult kiiresti kõnealuse 
finantsinstrumendiga kauplemise, kui 
peatamise või lõpetamise põhjuseks on 
emitendi või finantsinstrumendiga seotud 
teabe varjamine, välja arvatud juhul, kui 
see võiks põhjustada märkimisväärset 
kahju investorite huvidele või turu 
nõuetekohasele toimimisele. Liikmesriigid 
nõuavad, et teised reguleeritud turud, 
mitmepoolsed ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid teatavad oma otsusest 
oma pädevale asutusele ning kõigile sama 
finantsinstrumendiga kauplevatele 
reguleeritud turgudele, mitmepoolsetele ja 
organiseeritud kauplemissüsteemidele, 
lisades selgituse juhul, kui otsustati 
kauplemist mitte peatada või lõpetada.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.
______________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[XXX].

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
eriolukorrad, mida loetakse investorite 
huvide märkimisväärseks kahjustamiseks, 
et täpsustada väljendi „võimalikult 
kiiresti” ja siseturu nõuetekohase 
toimimise tähendust, millele osutatakse 
lõigetes 1 ja 2, ning täpsustada emitendi 
või finantsinstrumendiga seotud teabe 
varjamist, millele osutatakse lõikes 1, 
sealhulgas teave vajaliku menetluse 
kohta, et tühistada finantsinstrumendiga 
kauplemise peatamine.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 välja jäetud
Organiseeritud kauplemissüsteemis 
finantsinstrumentidega kauplemise 
peatamine ja lõpetamine
1. Liikmesriigid nõuavad, et 
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investeerimisühing või turu korraldaja, 
kes rakendab organiseeritud 
kauplemissüsteemi, peatab 
finantsinstrumendiga kauplemise või 
kõrvaldab finantsinstrumendi 
kauplemiselt, avaldab sellekohase otsuse, 
edastab selle reguleeritud turgudele, 
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja 
teistele organiseeritud 
kauplemissüsteemidele, mis kauplevad 
sama finantsinstrumendiga, ning edastab
asjaomase teabe pädevale asutusele. 
Pädev asutus teavitab teiste liikmesriikide 
pädevaid asutusi.
2. ESMA töötab välja rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud, et kindlaks 
määrata lõikes 1 osutatud teadete sisu ja 
avaldamise aeg.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.
ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[XXX].

Or. en

Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[XXX].

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.

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

Or. en
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Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 8 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite kavandid komisjonile 
[31. detsembriks 2016].

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.

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

Or. en

Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 8 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjonile antakse delegeeritud volitused 
võtta vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid määruse 
(EL) nr 1095/2010 artiklite 10–14 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 11 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.

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

Or. en

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teenuste osutamine kolmanda riigi 
äriühingute poolt

Teenuste osutamine kolmanda riigi 
finantseerimisasutuste poolt

Or. en

Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et kolmanda riigi 
äriühing, kes kavatseb kõnealuste 
liikmesriikide territooriumil osutada 
jaeklientidele investeerimisteenuseid koos 
kõrvalteenustega ja tegeleda 
investeerimistegevusega, asutab liidus 
filiaali.

2. Liikmesriigid nõuavad, et kolmanda riigi 
finantseerimisasutus, kes kavatseb 
kõnealuste liikmesriikide territooriumil 
osutada jaeklientidele või II lisa II jao 
tähenduses kutselistele klientidele 
investeerimisteenuseid koos 
kõrvalteenustega ja tegeleda 
investeerimistegevusega, asutab liidus 
filiaali.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib seoses kolmanda riigiga 3. Komisjon võib seoses kolmanda riigiga 
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võtta vastu otsuse vastavalt artiklis 95 
osutatud menetlusele, kui kõnealuse 
kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekord 
tagab, et selles kolmandas riigis tegevusloa 
saanud äriühingud vastavad õiguslikult 
siduvatele nõuetele, millel on samaväärne 
mõju käesolevas direktiivis, määruses (EL) 
nr …/… [MIFIR] ja direktiivis 2006/49/EÜ 
[kapitali adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktides sätestatud nõuetele, ning 
et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusraamistikuga on ette nähtud selle 
usaldatavusnõuete raamistiku samaväärne 
vastastikune tunnistamine, mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel 
tegevusloa saanud investeerimisühingute 
suhtes.

võtta vastu otsuse vastavalt artikli 95 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele, 
milles teatatakse, kas kõnealuse kolmanda 
riigi õigus- ja järelevalvekord tagab, et 
selles kolmandas riigis tegevusloa saanud 
äriühingud vastavad õiguslikult siduvatele 
nõuetele, millel on samaväärne mõju 
käesolevas direktiivis, määruses (EL) nr 
…/… [MIFIR] ja direktiivis 2006/49/EÜ ja 
nende rakendusaktides sätestatud nõuetele,
ning et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusraamistikuga on ette nähtud selle 
usaldatavusnõuete raamistiku samaväärne 
vastastikune tunnistamine, mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel 
tegevusloa saanud investeerimisühingute 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeerimisteenuseid osutavate ja 
investeerimistegevusega tegelevate 
äriühingute suhtes kohaldatakse pidevalt 
tegevusloa andmise ja tõhusa järelevalve ja 
jõustamise nõudeid;

(a) investeerimisteenuseid osutavate ja 
investeerimistegevusega tegelevate 
investeerimisühingute või turu 
korraldajate suhtes kohaldatakse pidevalt 
tegevusloa andmise ja tõhusa järelevalve ja 
jõustamise nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõnealuses kolmandas riigis 
investeerimisteenuseid osutavate ja -
tegevusega tegelevate äriühingute suhtes 

(b) kõnealuses kolmandas riigis 
investeerimisteenuseid osutavate ja -
tegevusega tegelevate 
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kehtivad piisavad kapitalinõuded ja 
asjakohased nõuded, mida kohaldatakse 
juhtorgani aktsionäride ja liikmete suhtes;

investeerimisühingute või turu 
korraldajate suhtes kehtivad piisavad 
kapitalinõuded ja asjakohased nõuded, 
mida kohaldatakse juhtorgani aktsionäride 
ja liikmete suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sisekontrollifunktsiooni valdkonnas 
kohaldatakse investeerimisteenuseid 
osutavate ja –tegevusega tegelevate 
äriühingute suhtes asjakohaseid 
organisatsioonilisi nõudeid;

(c) sisekontrollifunktsiooni valdkonnas 
kohaldatakse investeerimisteenuseid 
osutavate ja -tegevusega tegelevate 
investeerimisühingute või turu 
korraldajate suhtes asjakohaseid 
organisatsioonilisi nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[XXX].

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*. 

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

Or. en
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Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud regulatiivsed 
tehnilised standardid määruse (EL) 
nr 1095/2010 artiklite 10–14 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.

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

Or. en

Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid registreerivad vastavalt 
artiklile 41 tegevusloa saanud äriühingud. 
Kõnealune register on avalikkusele 
kättesaadav ja sisaldab teavet teenuste või 
tegevuse kohta, mille jaoks kolmanda riigi 
äriühingul on tegevusluba. Registrit 
ajakohastatakse korrapäraselt. ESMAt 

Liikmesriigid registreerivad vastavalt 
artiklile 41 tegevusloa saanud kolmanda 
riigi finantseerimisasutused. Kõnealune 
register on avalikkusele kättesaadav ja 
sisaldab teavet teenuste või tegevuse kohta, 
mille jaoks kolmanda riigi 
finantseerimisasutustel on tegevusluba. 
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teavitatakse igast väljaantud tegevusloast. Registrit ajakohastatakse korrapäraselt. 
ESMAt teavitatakse igast väljaantud 
tegevusloast.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pühendavad piisavalt aega oma 
ülesannete täitmisele.

(a) pühendavad piisavalt aega oma 
ülesannete täitmisele.

Neil ei ole samal ajal rohkem ametikohti 
kui üks järgmistest kombinatsioonidest:

Neil ei ole samal ajal rohkem kui:

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

i) üks koht tegevjuhtkonnas või

ii) neli kohta mitte-tegevjuhtkonnas. ii) kaks kohta mitte-tegevjuhtkonnas.
Tegevjuhtkonna või mitte-tegevjuhtkonna 
kohti samas grupis käsitatakse ühe 
juhtkonnakohana.

Tegevjuhtkonna kohaga võib ühendada 
koha mitte-tegevjuhtkonnas samas grupis.
Tegevjuhtkonna või mitte-tegevjuhtkonna 
kohti samas grupis käsitatakse ühe 
juhtkonnakohana.

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

Pädevad asutused võivad lubada turu 
korraldaja juhtorgani liikmele rohkem 
juhtkonnakohti, kui on lubatud eelmise 
lõiguga, või nõuda, et tal oleks vähem 
juhtkonnakohti, võttes arvesse konkreetse 
isikuga seotud asjaolusid ning 
investeerimisühingu tegevuse laadi, ulatust 
ja keerukust;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tagavad, et toimivad tõhusad 
süsteemid turu korraldaja ja reguleeritud 
turu või selle liikmete vaheliste konfliktide 
väljaselgitamiseks ja ohjamiseks ning 
piisava korra kehtestamiseks ja pidevaks 
rakendamiseks eri tegevuste lahus
hoidmise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võivad lubada turu 
korraldajal jätta eraldi ametissemääramise 
komisjoni loomata, võttes arvesse turu 
korraldaja tegevuse laadi, ulatust ja 
keerukust.

Pädevad asutused võivad lubada turu 
korraldajal jätta eraldi ametissemääramise 
komisjoni loomata, võttes arvesse turu 
korraldaja tegevuse laadi, ulatust ja 
keerukust, tingimusel et on kehtestatud 
samaväärne alternatiivne mehhanism.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 4 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) juhtorgani liikme ausus ja sõltumatus, 
millele on osutatud lõike 1 punktis c;

(c) juhtorgani liikme ausus ja sõltumatus, 
millele on osutatud lõike 1 punktis c, võttes 
arvesse huvide konflikti võimalikkust;

Or. en
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Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.

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

Or. en

Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Turu korraldaja juhtorgan peab olema 
suuteline tagama, et reguleeritud turgu 
juhitakse kindlalt ja usaldusväärselt ning 
turu terviklikkust toetaval viisil.

välja jäetud

Juhtorgan kontrollib ja hindab 
regulaarselt reguleeritud turu korraldust 
ning võtab asjakohaseid meetmeid 
puuduste kõrvaldamiseks.
Järelevalvefunktsiooni täitva juhtorgani 
liikmetel on piisav juurdepääs teabele ja 
dokumentidele, mida on vaja 
juhtimisotsuste kontrolliks ja jälgimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 7 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pädev asutus keeldub tegevusloa 
andmisest, kui ta ei ole veendunud, et 
reguleeritud turu äritegevust tegelikult 
juhtivatel isikutel on piisavalt hea maine 
või piisavad kogemused, või kui on 
objektiivne ja tõendatav alus arvata, et 
äriühingu juhtorgan võib seada ohtu selle 
kindla ja usaldusväärse juhtimise ning turu 
terviklikkuse.

7. Pädev asutus keeldub tegevusloa 
andmisest, kui ta ei ole veendunud, et 
reguleeritud turu äritegevust tegelikult 
juhtivatel isikutel on piisavalt hea maine 
või piisavad kogemused, või kui on 
objektiivne ja tõendatav alus arvata, et turu 
korraldaja juhtorgan võib seada ohtu selle 
kindla ja usaldusväärse juhtimise ning turu 
terviklikkuse.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Turu korraldaja juhtorgan peab 
olema suuteline tagama, et reguleeritud 
turgu juhitakse kindlalt ja usaldusväärselt 
ning turu terviklikkust toetaval viisil.
Juhtorgan kontrollib ja hindab 
korrapäraselt reguleeritud turu korraldust 
ning võtab asjakohaseid meetmeid 
puuduste kõrvaldamiseks.
Järelevalvefunktsiooni täitva juhtorgani 
liikmetel on piisav juurdepääs teabele ja 
dokumentidele, mida on vaja 
juhtimisotsuste kontrolliks ja jälgimiseks.
Juhtorgan koostab ja avaldab teadaande 
oma poliitika ja tavade kohta, mille põhjal 
ta täidab käesoleva lõike nõudeid, ning 
ajakohastab seda.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turul oleksid olemas tõhusad 
süsteemid, menetlused ja kord, et kõik 
liikmete või osaliste poolt süsteemi 
sisestatud korraldused kehtiksid vähemalt 
500 millisekundit.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlusi ja 
korda, millega saaks välistada korraldused, 
mis ületavad eelnevalt kindlaks määratud 
mahu- ja hinnapiiri või mis on selgelt 
vigased, ning ajutiselt kauplemist peatada, 
kui finantsinstrumendi hind vastaval 
turul või seotud turul lühikese ajaga 
märkimisväärselt muutub, ning 
erandjuhul mis tahes tehingut tühistada, 
muuta või parandada.

2. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlusi ja 
korda, millega saaks välistada korraldused, 
mis ületavad eelnevalt kindlaks määratud 
mahu- ja hinnapiiri või mis on selgelt 
vigased.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turg oleks võimeline ajutiselt 
kauplemise peatama, kui 
finantsinstrumendi hind vastaval turul või 
seotud turul lühikese ajaga 
märkimisväärselt muutub, ning 
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erandjuhul mis tahes tehingu tühistama, 
seda muutma või parandama. 
Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turg tagaks, et kauplemise peatamise 
parameetrite kindlaksmääramisel 
võetakse arvesse eri varaliikide ja nende 
alaliikide likviidsust ning parameetrid on 
piisavad, et vältida märkimisväärseid 
häireid nõuetekohases kauplemises. 
Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud turg 
teavitab kauplemise peatamise 
parameetritest ja nende olulistest 
muutustest pädevaid asutusi, kes 
teavitavad neist omakorda Euroopa 
Väärtpaberiturujärelvalvet (ESMA). 
ESMA avaldab parameetrid oma 
veebisaidil.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlusi ja 
korda, mis tagaksid, et algoritmkauplemise 
süsteemid ei looks turul nõuetele 
mittevastavaid kauplemistingimusi ega 
aitaks selliste tingimuste tekkele kaasa, 
sealhulgas liikme või osalise poolt 
süsteemi sisestatavate täitmata kohustuste 
ja tehingute suhtarvu piiravaid süsteeme, et 
korralduste voogu saaks aeglustada, kui on 
oht, et süsteemi maht võib saada ületatud 
ning et minimaalset hinnasammu saaks 
piirata.

3. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlusi ja 
korda, mis tagaksid, et algoritmkauplemise 
või välkkauplemise süsteemid ei looks 
turul nõuetele mittevastavaid 
kauplemistingimusi ega aitaks selliste 
tingimuste tekkele kaasa, sealhulgas liikme 
või osalise poolt süsteemi sisestatavate 
täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu 
piiravaid süsteeme, et korralduste voogu 
saaks aeglustada, kui on oht, et süsteemi 
maht võib saada ületatud ning et 
minimaalset hinnasammu saaks piirata. 
Eelkõige keelavad liikmesriigid 
reguleeritud turul lubada selle liikmetel 
võimaldada otsest elektroonilist 
juurdepääsu.

Or. en
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Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid nõuavad otsest 
elektroonilist juurdepääsu võimaldavalt 
reguleeritud turult tõhusaid süsteeme, 
menetlusi ja korda, mis tagaksid, et 
liikmetel või osalistel lubatakse selliseid 
teenuseid pakkuda ainult juhul, kui nad 
on käesoleva direktiivi kohaselt 
tegevusloa saanud investeerimisühingud; 
et kehtestatakse piisavad kriteeriumid 
seoses selliste isikute sobivusega, kellele 
juurdepääsu võimaldatakse, ja neid 
kriteeriume kohaldatakse ning et liige või 
osaline vastutab korralduste ja tehingute 
eest, mis täideti või tehti kõnealust teenust 
kasutades.

välja jäetud

Samuti nõuavad liikmesriigid, et 
reguleeritud turg kehtestab piisavad 
standardid seoses sellise juurdepääsu 
kaudu tehtud tehingute riskikontrolli ja 
piirangutega ning on suuteline eristama 
otsest elektroonilist juurdepääsu kasutava 
isiku korraldusi või tehinguid liikme või 
osalise korraldustest või tehingutest ning 
otsest elektroonilist juurdepääsu kasutava 
isiku korraldusi või tehinguid vajaduse 
korral eraldi peatama.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult, et ühispaiknemisteenuseid ja 
teenustasude struktuuri käsitlevad 

5. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult, et ühispaiknemisteenuseid 
käsitlevad eeskirjad oleksid läbipaistvad, 
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eeskirjad oleksid läbipaistvad, õiglased ja 
välistaksid diskrimineerimise.

õiglased ja välistaksid diskrimineerimise.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turg tagaks, et tema 
teenustasude struktuur on läbipaistev, 
õiglane ja välistaks diskrimineerimise ega 
motiveeriks esitama, muutma või 
tühistama korraldusi või sooritama 
tehinguid viisil, mis aitaks kaasa nõuetele 
mittevastavatele kauplemistingimustele 
või turu kuritarvitamisele. Eelkõige 
nõuavad liikmesriigid, et reguleeritud turg 
kehtestaks täidetud korraldustega 
võrreldes suurema teenustasu hiljem 
tühistatavate korralduste esitamisele, ning 
kehtestavad suurema teenustasu 
osalistele, kes esitavad rohkem tühistatud 
korraldusi kui täidetud korraldusi, et 
kajastada lisakoormust süsteemi mahule. 
Liikmesriigid lubavad reguleeritud turul 
kohandada oma teenustasu tühistatud 
korraldustele vastavalt sellele, kui kaua 
korraldus kehtis.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kehtestada tingimused, mille puhul 
tuleks kauplemine peatada, kui 
finantsinstrumendi hind vastaval turul või 

välja jäetud



PE485.882v01-00 70/133 PR\895700ET.doc

ET

seotud turul lühikese aja jooksul 
märkimisväärselt muutub;

Or. en

Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kehtestada kontroll otsese 
elektroonilise juurdepääsu üle;

(d) selgitada välja asjaolud, mille korral 
oleks sobilik korralduste voogu 
aeglustada;

Or. en

Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tagada, et ühispaiknemisteenused ja 
teenustasude struktuur oleksid õiglased ja 
välistaks diskrimineerimise.

(e) tagada, et ühispaiknemisteenused ja 
teenustasude struktuur oleksid õiglased ja 
välistaks diskrimineerimise ning 
teenustasude struktuur ei põhjustaks 
nõuetele mittevastavaid 
kauplemistingimusi või turu 
kuritarvitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud turu 
korraldaja, kes peatab või lõpetab 
finantsinstrumendiga kauplemise, 

Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud turu 
korraldaja, kes peatab või lõpetab 
finantsinstrumendiga kauplemise, 
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avalikustab kõnealuse otsuse, teatab sellest 
sama finantsinstrumendiga kauplevatele 
teistele reguleeritud turgudele, 
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja 
organiseeritud kauplemissüsteemidele ja 
edastab asjakohase teabe pädevale 
asutusele. Pädev asutus teavitab sellest 
teiste liikmesriikide pädevaid asutusi. 
Liikmesriigid nõuavad, et sama 
finantsinstrumendiga kauplevad teised 
reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid peataksid või 
lõpetaksid samuti kõnealuse 
finantsinstrumendiga kauplemise, kui 
peatamise või lõpetamise põhjuseks on 
emitendi või finantsinstrumendiga seotud 
teabe varjamine, välja arvatud juhul, kui 
see võiks märkimisväärselt kahjustada 
investorite huve või turu nõuetekohast 
toimimist. Liikmesriigid nõuavad, et teised 
reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid teatavad oma otsusest 
oma pädevale asutusele ning kõigile sama 
finantsinstrumendiga kauplevatele 
reguleeritud turgudele, mitmepoolsetele 
kauplemissüsteemidele ja organiseeritud 
kauplemissüsteemidele, lisades selgituse 
juhul, kui otsustati kauplemist mitte 
peatada või lõpetada.

avalikustab kõnealuse otsuse, teatab sellest 
sama finantsinstrumendiga kauplevatele 
teistele reguleeritud turgudele, 
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja 
organiseeritud kauplemissüsteemidele ja 
edastab asjakohase teabe pädevale 
asutusele. Pädev asutus teavitab sellest 
teiste liikmesriikide pädevaid asutusi. 
Liikmesriigid nõuavad, et sama 
finantsinstrumendiga kauplevad teised 
reguleeritud turud, mitmepoolsed ja 
organiseeritud kauplemissüsteemid 
peataksid või lõpetaksid samuti kõnealuse 
finantsinstrumendiga kauplemise 
võimalikult kiiresti, kui peatamise või 
lõpetamise põhjuseks on emitendi või 
finantsinstrumendiga seotud teabe 
varjamine, välja arvatud juhul, kui see 
võiks märkimisväärset kahjustada 
investorite huve või turu nõuetekohast 
toimimist. Liikmesriigid nõuavad, et teised 
reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid teatavad oma otsusest 
oma pädevale asutusele ning kõigile sama 
finantsinstrumendiga kauplevatele 
reguleeritud turgudele, mitmepoolsetele 
kauplemissüsteemidele ja organiseeritud 
kauplemissüsteemidele, lisades selgituse 
juhul, kui otsustati kauplemist mitte 
peatada või lõpetada.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.
______________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
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kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[XXX].

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 126
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 94, et määrata kindlaks asjaolud, 
mida vaadeldakse investorite huvide ja 
siseturu nõuetekohase toimimise 
märkimisväärse kahjustamisena, millele 
osutatakse lõigetes 1 ja 2, ning täpsustada 
emitendi või finantsinstrumendiga seotud 
teabe varjamist, millele osutatakse lõikes 1.

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 94, et määrata kindlaks asjaolud, 
mida vaadeldakse investorite huvide ja 
siseturu nõuetekohase toimimise 
märkimisväärse kahjustamisena, et 
täpsustada väljendi „võimalikult kiiresti” 
ja siseturu nõuetekohase toimimise
tähendust, millele osutatakse lõigetes 1 ja 
2, ning täpsustada emitendi või 
finantsinstrumendiga seotud teabe 
varjamist, millele osutatakse lõikes 1, 
sealhulgas teave vajaliku menetluse 
kohta, et tühistada finantsinstrumendiga 
kauplemise peatamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 127
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[].

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*. 

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

Or. en

Muudatusettepanek 128
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, mis 
lubavad kaubelda või kauplevad kauba 
tuletisinstrumentidega, kohaldavad 
piiranguid lepingute arvu suhtes, mis turu 
iga liige või osaline võib teatava aja 
jooksul sõlmida, või samaväärset 
alternatiivset korda, nt positsioonide 
juhtimist automaatsete piirmääradega, 
eesmärgiga

Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud turud 
ning mitmepoolset kauplemissüsteemi ja 
organiseeritud kauplemissüsteemi
rakendavad korraldajad, mis lubavad 
kaubelda või kauplevad kauba 
tuletisinstrumentidega, kohaldavad 
piiranguid lepingute arvu suhtes, mis turu 
iga liige või osaline võib teatava aja 
jooksul sõlmida, eesmärgiga

Or. en

Muudatusettepanek 129
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused piirangud või kord peavad Kõnealused piirangud peavad olema 
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olema läbipaistvad ja välistama 
diskrimineerimise, nendega seoses tuleb 
kindlaks määrata isikud, kelle suhtes neid 
kohaldatakse, ning mis tahes erandid; 
piiranguid või korda kehtestades tuleb 
võtta arvesse turuosaliste laadi või 
koosseisu ja seda, kuidas nad kauplemisele 
lubatud lepinguid kasutavad. Piirangute ja 
korra puhul määratakse kindlaks selged 
kvantitatiivsed piirmäärad, nagu 
maksimaalne lepingute arv, mida isikud 
võivad sõlmida, võttes arvesse aluseks 
oleva kaubaturu omadusi, sealhulgas 
tootmis-, tarbimis-ning turule 
transportimise mudeleid.

läbipaistvad ja välistama 
diskrimineerimise, nendega seoses tuleb 
kindlaks määrata isikud, kelle suhtes neid 
kohaldatakse, ning mis tahes erandid; 
piiranguid kehtestades tuleb võtta arvesse 
turuosaliste laadi või koosseisu ja seda, 
kuidas nad kauplemisele lubatud lepinguid 
kasutavad. Eelkõige eristatakse piirangute 
puhul objektiivselt otseselt äritegevusega 
seotud riske vähendavaid positsioone 
kaubapositsioonidest ja muudest 
positsioonidest. Piirangute puhul 
määratakse kindlaks selged kvantitatiivsed 
piirmäärad, nagu maksimaalne lepingute 
arv, mida isikud võivad sõlmida või 
omada, võttes arvesse aluseks oleva 
kaubaturu omadusi, sealhulgas tootmis-, 
tarbimis- ning turule transportimise 
mudeleid.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turud ja mitmepoolset 
kauplemissüsteemi ja organiseeritud 
kauplemissüsteemi rakendavad 
korraldajad, kes tunnistavad kauplemist 
või kauplevad kauba 
tuletisinstrumentidega, kohaldaksid sellist 
muud positsioonide kontrolli, mis on 
vajalik, et tagada turgude nõuetekohane 
toimimine, ja eriti selleks, et vähendada
suurte positsioonide omanike võimalusi 
manipuleerida alusvara või 
tuletisinstrumentide turuga, samuti 
tagamaks, et turuosalised on kehtestanud 
tarviliku korra vajaduse korral lepingu 
füüsiliseks arveldamiseks. Selline kontroll 
hõlmab kauplemiskoha võimalust nõuda 
liikmetelt või osalistelt positsiooni 
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sulgemist või vähendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid teavitavad pädevat 
asutust piirangute või korraga seotud 
üksikasjadest. Pädev asutus edastab selle 
teabe ESMA-le, kes avaldab oma 
veebisaidil andmebaasi kehtivate 
piirangute või kordade kokkuvõtetega ning 
ajakohastab seda.

2. Reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid teavitavad pädevat 
asutust piirangutega seotud üksikasjadest. 
Pädev asutus edastab selle teabe ESMA-le, 
kes avaldab oma veebisaidil andmebaasi 
kehtivate piirangute kokkuvõtetega ning 
ajakohastab seda.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
piirangud või alternatiivne kord lepingute 
arvu suhtes, mis isik võib teatava aja 
jooksul sõlmida, ning kooskõlas lõikega 1 
kehtestatud alternatiivse korra 
samaväärne mõju, samuti erandite 
tingimused. Alternatiivse korra piirangute 
puhul võetakse arvesse lõikes 1 osutatud 
tingimusi ning reguleeritud turgude, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja 
organiseeritud kauplemissüsteemide 
kehtestatud piiranguid. Delegeeritud 
aktides kindlaks määratud piirangud või 
alternatiivne kord on ülimuslikud 

välja jäetud
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meetmete suhtes, mille pädevad asutused 
on kehtestanud käesoleva direktiivi artikli 
72 lõike 1 punkti g kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et 
täpsustada piirangud lepingute arvu 
suhtes, mida isik võib teatava aja jooksul 
sõlmida, ja turgude nõuetekohaseks 
toimimiseks vajaliku lisakontrolli, samuti 
erandite tingimused ja tingimused, et 
määratleda, kas positsioonid vähendavad 
objektiivselt otseselt kaubaga seotud 
äritegevuse riske. Piirangute puhul 
võetakse arvesse lõikes 1 osutatud 
tingimusi, vajadust kauba ja turuosaliste 
kategooriate asjakohase eristamise järele 
ning reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide kehtestatud 
piiranguid.
ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud regulatiivsed 
tehnilised standardid määruse (EL) 
nr 1095/2010 artiklite 10–14 kohaselt.
_____________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 134
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädevad asutused ei kehtesta lõike 3 
kohaselt vastu võetud piirangutest või 
alternatiivsest korrast rangemaid 
piiranguid, välja arvatud erandjuhtudel, 
kui rangemad piirangud on objektiivselt 
põhjendatud ja proportsionaalsed, võttes 
arvesse konkreetse turu likviidsust ja turu 
nõuetekohast toimimist. Piirangute 
esialgne kehtivusperiood ei ületa kuut 
kuud alates nende avaldamiskuupäevast 
asjaomase pädeva asutuse veebisaidil. 
Piirangut võib pikendada edasiste 
maksimaalselt kuuekuuliste perioodide 
kaupa, kui piirangu põhjuseks olevad 
asjaolud püsivad. Kui piirangut kuue kuu 
möödudes ei pikendata, kaotab see 
automaatselt kehtivuse.

välja jäetud

Kui pädevad asutused kehtestavad lõike 3 
kohaselt vastu võetud piirangutest 
rangemad meetmed, teavitavad nad sellest 
ESMAt. Teade sisaldab ka rangemate 
meetmete põhjendust. ESMA esitab 24 
tunni jooksul arvamuse selle kohta, kas ta 
peab sellis meedet konkreetsel erandjuhul 
vajalikuks. Arvamus avaldatakse ESMA 
veebisaidil.
Kui pädev asutus võtab meetmeid 
hoolimata ESMA vastupidisest 
arvamusest, avaldab ta viivitamata oma 
veebisaidil teate, kus selgitab sellise 
toimimise põhjusi.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 4 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[XXX].

ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile
...*.

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

Or. en

Muudatusettepanek 136
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid määruse (EL) nr 
1095/2010 artikli 15 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 95 vastu rakendusakte 
seoses meetmetega, millega nõutakse 
kõigi lõikes 1 punktis a mainitud 
aruannete saatmist ESMA-le igal nädalal 
kindlaks määratud ajal, et ESMA saaks 
need keskselt avaldada.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 138
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. ESMA töötab välja rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud, et 
täpsustada meetmeid, millega nõutakse 
kõigi lõike 1 punktis a mainitud 
aruannete saatmist ESMA-le igal nädalal 
kindlaks määratud ajal, et ESMA saaks 
need keskselt avaldada.
ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid määruse (EL) nr 
1095/2010 artikli 15 kohaselt.
______________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 63 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite eelnõud 
komisjonile […].

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud 
komisjonile ...*.

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

Or. en
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Muudatusettepanek 140
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 63 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.

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

Or. en

Muudatusettepanek 141
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) on jämedalt või järjekindlalt rikkunud 
käesoleva direktiivi sätteid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 142
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 65 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ESMA töötab välja suunised juhtorgani 
liikmete sobivuse hindamiseks vastavalt 
lõikele 1, võttes arvesse nende erinevaid 
rolle ja ülesandeid.

2. ESMA töötab ...* välja suunised 
juhtorgani liikmete sobivuse hindamiseks 
vastavalt lõikele 1, võttes arvesse nende 
erinevaid rolle ja ülesandeid ning vajadust 
vältida juhtorgani liikmete ja tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse, 
kauplemiskoondteabe või tunnustatud 
aruandlussüsteemi kasutajate vahelist
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huvide konflikti.
_________________

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

Or. en

Muudatusettepanek 143
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriik nõuab, et tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kehtestaks tõhusa halduskorra, mis aitaks 
ära hoida huvide konflikte klientidega, 
ning rakendaks seda korda pidevalt.

2. Päritoluliikmesriik nõuab, et tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kehtestaks tõhusa halduskorra, mis aitaks 
ära hoida huvide konflikte klientidega, 
ning rakendaks seda korda pidevalt.
Eeskätt suhtub turu korraldajana tegutsev 
tunnustatud kauplemisteabearuandluse 
avalikustaja kogu kogutud teabesse 
mittediskrimineerivalt, kehtestab piisava 
korra eri tegevuste lahus hoidmiseks ning 
rakendab seda pidevalt.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite eelnõud 
komisjonile […].

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud 
komisjonile ...*.

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

Muudatusettepanek 145
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – esimene lõik – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) tehingu tegemise kauplemiskoht või siis 
kood „OTC”;

(g) tehingu tegemise kauplemiskoht või 
kliendi korralduste süsteemne täitja, kelle 
arvel tehing sooritati, või siis kood 
„OTC”;

Or. en

Muudatusettepanek 146
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 2 – esimene lõik – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) tehingu tegemise kauplemiskoht või siis 
kood „OTC”;

(g) tehingu tegemise kauplemiskoht või 
kliendi korralduste süsteemne täitja, kelle 
arvel tehing sooritati, või siis kood 
„OTC”;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab esimese lõigus osutatud 
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud 
komisjonile […] seoses määruse (EL) nr 
…/… [MiFIR] artiklite 5 ja 19 alusel 
avaldatava teabega ning […] seoses 
määruse (EL) nr …/… [MiFIR] artiklite 9 
ja 20 alusel avaldatava teabega.

ESMA esitab esimese lõigus osutatud 
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud 
komisjonile ...* seoses määruse (EL) nr 
…/… [MiFIR] artiklite 5 ja 19 alusel 
avaldatava teabega ning ...** seoses 
määruse (EL) nr …/… [MiFIR] artiklite 9 
ja 20 alusel avaldatava teabega.

______________
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*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.
** Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitused võtta
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte meetmete kohta, millega 
selgitatakse lõigetes 1 ja 2 osutatud 
andmevoogude kättesaadavaks tegemise 
mõistlike kommertsaluste mõistet.

7. Komisjon võtab artikli 94 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte meetmete kohta, 
millega selgitatakse lõigetes 1 ja 2 osutatud 
andmevoogude kättesaadavaks tegemise 
mõistlike kommertsaluste mõistet.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 8 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) muid vahendeid, millega tagatakse 
kauplemiskoondteabe pakkujate avaldatud 
andmete ühtsus, andmete ulatuslik 
kaardistamine ning ristviitamine muudest 
allikatest pärit sarnaste andmetega.

(d) muid vahendeid, millega tagatakse 
kauplemiskoondteabe pakkujate avaldatud 
andmete ühtsus, andmete ulatuslik 
kaardistamine ning ristviitamine muudest 
allikatest pärit sarnaste andmetega ja 
kogumine Euroopa Liidu tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 68 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriik nõuab, et tunnustatud 
aruandlussüsteemi pakkuja kehtestaks 
tõhusa halduskorra, mis aitaks ära hoida 
huvide konflikte klientidega, ning 
rakendaks seda korda pidevalt.

2. Päritoluliikmesriik nõuab, et tunnustatud 
aruandlussüsteemi pakkuja kehtestaks 
tõhusa halduskorra, mis aitaks ära hoida 
huvide konflikte klientidega, ning 
rakendaks seda korda pidevalt. Eeskätt 
suhtub turu korraldajana tegutsev 
tunnustatud kauplemisteabearuandluse 
avalikustaja kogu kogutud teabesse 
mittediskrimineerivalt, kehtestab piisava 
korra eri tegevuste lahus hoidmiseks ning 
rakendab seda pidevalt.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 nimetatud pädevad asutused on 
ametiasutused, ilma et see piiraks 
ülesannete teistele üksustele delegeerimise 
võimalust, kui see on otseselt ette nähtud 
artikli 23 lõikega 4.

Lõikes 1 nimetatud pädevad asutused on 
ametiasutused, ilma et see piiraks 
ülesannete teistele üksustele delegeerimise 
võimalust, kui see on otseselt ette nähtud 
artikli 29 lõikega 4.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik määrab käesoleva direktiivi 
sätte jõustamiseks üle ühe pädeva asutuse, 
määratletakse selgelt nende vastavad 
ülesanded ja nad teevad tihedat koostööd.

Kui liikmesriik määrab käesoleva direktiivi 
või määruse (EL) nr …/… [MiFIR] sätte 
jõustamiseks üle ühe pädeva asutuse, 
määratletakse selgelt nende vastavad 
ülesanded ja nad teevad tihedat koostööd.

Or. en



PR\895700ET.doc 85/133 PE485.882v01-00

ET

Muudatusettepanek 153
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik nõuab, et selline koostöö 
toimub ka pädevate asutuste vahel 
käesoleva direktiivi tähenduses ja 
kõnealuses liikmesriigis krediidiasutuste ja 
muude finantseerimisasutuste, 
pensionifondide, eurofondide, kindlustus-
ja edasikindlustusvahendajate ning 
kindlustusandjate üle järelevalve 
teostamise eest vastutavate pädevate 
asutuste vahel.

Iga liikmesriik nõuab, et selline koostöö 
toimub ka pädevate asutuste vahel 
käesoleva direktiivi või määruse (EL) nr 
…/… [MiFIR] tähenduses ja kõnealuses 
liikmesriigis krediidiasutuste ja muude 
finantseerimisasutuste, pensionifondide, 
eurofondide, kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajate ning 
kindlustusandjate üle järelevalve 
teostamise eest vastutavate pädevate 
asutuste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tutvuda kõigi dokumentidega nende 
vormist hoolimata, kui need on järelevalve 
teostamiseks olulised, ja saada nende 
dokumentide koopiad;

(a) tutvuda kõigi dokumentidega nende 
vormist hoolimata, sealhulgas artikli 16 
lõikes 7 osutatud salvestustega, kui need 
on järelevalve teostamiseks olulised, ja 
saada nende dokumentide koopiad;

Or. en

Muudatusettepanek 155
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nõuda investeerimisühingutelt 
olemasolevaid telefonikõnede salvestusi ja 

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

tõendeid andmete edastamise kohta või
artikli 16 lõikes 7 osutatud samaväärseid 
salvestusi, kui esineb põhjendatud kahtlusi, 
et uurimise all oleva küsimusega seotud 
salvestused ja tõendid võivad olla olulised 
selleks, et tõendada investeerimisühingu 
käesoleva direktiivi kohaste kohustuste 
rikkumist; kõnealused salvestused ja 
tõendid hõlmavad siiski nendes edastatud 
teate sisu üksnes siis, kui selliste 
salvestuste ja tõendite avaldamine on 
kooskõlas liidu ja siseriiklikus õiguses 
kehtestatud andmekaitsemeetmetega;

Or. en

Muudatusettepanek 156
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lõike 2 punktis d osutatud 
telefonikõnede ja andmeedastust 
käsitlevate andmete taotlemiseks on 
liikmesriigi õiguse kohaselt nõutav 
õigusasutuse luba, siis esitatakse taotlus 
sellise loa saamiseks. Sellist luba võib 
taotleda ka ettevaatusabinõuna.

3. Kui lõike 2 punktis d osutatud ja artikli 
16 lõikes 7 viidatud vormis telefonikõnede 
ja andmeedastust käsitlevate andmete 
taotlemiseks on liikmesriigi õiguse 
kohaselt nõutav õigusasutuse luba, siis 
esitatakse taotlus sellise loa saamiseks. 
Sellist luba võib taotleda ka 
ettevaatusabinõuna.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pädevad asutused võivad rakendada 
kõiki nende ülesannete täitmiseks vajalikke 
järelevalvemeetmeid. Siseriikliku õiguse 
raames ettenähtud piirides on neil 
vähemalt järgmised volitused:
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Or. en

Muudatusettepanek 158
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) nõuavad, et makstaks hüvitisi või 
võetaks muid parandusmeetmeid, et 
hüvitada investorile tekitatud 
finantskahju või muud kahju, mis on 
tekkinud käesoleva direktiiviga või 
määrusega (EL) nr .../... [MiFIR] 
vastuolus oleva tava või tegevuse tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid esitavad ESMA-le kord 
aastas koondteabe kõikide lõigete 1 ja 2 
kohaselt kehtestatud haldusmeetmete ja -
sanktsioonide kohta.

3. Liikmesriigid esitavad ESMA-le kord 
aastas koondteabe kõikide lõigete 1 ja 2 
kohaselt kehtestatud haldusmeetmete ja -
sanktsioonide kohta. ESMA avaldab selle 
teabe aastaaruandes.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. ESMA töötab välja rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud käesolevas 
artiklis osutatud teabe esitamise 
menetluste ja vormide kohta.
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ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid määruse (EL) nr 
1095/2010 artikli 15 kohaselt.
______________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
järgmise suhtes:

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
vähemalt järgmise suhtes:

Or. en

Muudatusettepanek 162
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) investeerimisühing jätab korduvalt
klientidele teabe või aruanded esitamata 
ning ei täida sobivuse hindamise nõudeid 
kooskõlas artiklite 24 ja 25 rakendamiseks 
vastu võetud siseriiklike sätetega;

l) investeerimisühing jätab klientidele 
teabe või aruanded esitamata ning ei täida 
sobivuse hindamise nõudeid kooskõlas 
artiklite 24 ja 25 rakendamiseks vastu 
võetud siseriiklike sätetega;

Or. en
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Muudatusettepanek 163
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 164
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt r a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

r a) andmeteenuste pakkuja juhtorgan ei 
täida oma ülesandeid artikli 65 kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 165
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt r b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

r b) tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja, 
kauplemiskoondteabe pakkuja või 
tunnustatud aruandlussüsteemi pakkuja 
ei täida oma organisatsioonilisi nõudeid 
artiklite 66, 67 või 68 kohaselt;

Or. en
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Muudatusettepanek 166
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt s

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s) reguleeritud turg, turu korraldaja või 
investeerimisühing jätab korduvalt
avalikustamata määruse (EL) nr …/… 
[MiFIR] artiklitega 3, 5, 7 ja 9 ette nähtud 
teabe;

s) reguleeritud turg, turu korraldaja või 
investeerimisühing jätab avalikustamata 
määruse (EL) nr …/… [MiFIR] artiklitega 
3, 5, 7 ja 9 ette nähtud teabe;

Or. en

Muudatusettepanek 167
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt t

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

t) investeerimisühing jätab korduvalt
avalikustamata määruse (EL) nr …/… 
[MiFIR] artiklitega 13, 17, 19 ja 20 ette 
nähtud teabe;

t) investeerimisühing jätab avalikustamata 
määruse (EL) nr …/… [MiFIR] artiklitega
13, 17, 19 ja 20 ette nähtud teabe;

Or. en

Muudatusettepanek 168
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt u

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u) investeerimisühing jätab korduvalt
pädevatele asutustele edastamata teabe 
tehingute kohta, nagu on ette nähtud 
määruse (EL) nr …/… [MiFIR] artikliga 
23;

u) investeerimisühing jätab pädevatele 
asutustele edastamata teabe tehingute 
kohta, nagu on ette nähtud määruse (EL) nr 
…/… [MiFIR] artikliga 23;

Or. en
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Muudatusettepanek 169
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 1 – punkt z

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(z) investeerimisühing turustab või müüb 
finantsinstrumente või tegeleb teatavat liiki 
finantstegevusega või rakendab mõnd tava 
viisil, mis on vastuolus määruse (EL) nr 
.../... [MiFIR] artiklil 32 põhinevate 
keeldude või piirangutega.

z) investeerimisühing turustab või müüb 
finantsinstrumente või tegeleb teatavat liiki 
finantstegevusega või rakendab mõnd tava 
viisil, mis on vastuolus määruse (EL) nr 
.../... [MiFIR] artiklil 31 või 32 põhinevate 
keeldude või piirangutega.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) füüsilise isiku puhul rahaline 
haldussanktsioon kuni 10 000 000 euro 
ulatuses, või liikmesriigis, kus euro ei ole 
ametlik vääring, vastav summa 
omavääringus käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva seisuga;

Or. en

Muudatusettepanek 171
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 172
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad volitada 
pädevaid asutusi kehtestama täiendavaid 
sanktsioonide tüüpe või kehtestama 
sanktsioone, mis on suuremad kui lõike 2 
punktides e, f ja g mainitud summad, kui 
need on kooskõlas artikliga 76. 

Or. en

Muudatusettepanek 173
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 75 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid volitavad pädevaid 
asutusi kehtestama tõhusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid 
sanktsioone käesoleva direktsiooni ja 
määruse (EL) nr …/… [MiFIR] 
rikkumiste eest, mida ei ole mainitud 
esimeses lõikes.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ESMA annab välja suunised pädevatele 
asutustele kooskõlas määruse (EL) nr 
1095/2010 artikliga 16 haldusmeetmete ja -
sanktsioonide tüüpide ning rahaliste 
haldussanktsioonide suuruse kohta.

2. ESMA annab ...* välja suunised 
pädevatele asutustele kooskõlas määruse 
(EL) nr 1095/2010 artikliga 16 
haldusmeetmete ja -sanktsioonide tüüpide 
ning rahaliste haldussanktsioonide suuruse 
kohta.
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__________________

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

Or. en

Muudatusettepanek 175
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikkel ei piira pädevate asutuste 
suutlikkust kehtestada kriminaalkaristusi, 
kui neid on selleks volitatud siseriikliku 
õiguse raames. Kõiki kehtestatud 
kriminaalkaristusi võetakse arvesse iga 
täiendavalt kohaldatava 
haldussanktsiooni tüübi ja taseme 
kindlaksmääramisel.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 78 välja jäetud
Sanktsioonidega seotud teabe esitamine 
ESMA-le
1. Liikmesriigid esitavad ESMA-le kord 
aastas koondteabe kõikide artikli 73 
kohaselt kehtestatud haldusmeetmete ja -
sanktsioonide kohta. ESMA avaldab 
kõnealuse teabe aastaaruandes.
2. Kui pädev asutus haldusmeetme või -
sanktsiooni avalikustab, teatab ta sellisest 
avalikustamisest samaaegselt ka ESMA-
le. Kui avaldatud haldusmeede või -
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sanktsioon on seotud 
investeerimisühinguga, lisab ESMA viite 
avaldatud sanktsioonile artikli 5 lõike 3 
kohaselt sisse seatud 
investeerimisühingute registris.
3. ESMA töötab välja rakenduslikud 
tehnilised standardid käesolevas artiklis 
osutatud teabe esitamise menetluste ja 
vormide kohta.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.
ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[XX].

Or. en

Muudatusettepanek 177
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused, kõik isikud, kes töötavad või on 
töötanud pädevates asutustes või üksustes, 
kellele on delegeeritud ülesanded vastavalt 
artikli 69 lõikele 2, samuti pädevate 
asutuste määratud audiitorid ja eksperdid 
on kohustatud hoidma ametisaladust. Nad 
ei avalda muude kui siseriikliku 
kriminaalõiguse valdkonda kuuluvate või 
käesoleva direktiivi muude sätetega 
reguleeritud juhtumite puhul 
konfidentsiaalset teavet, mida nad on 
võinud saada oma ülesandeid täites, välja 
arvatud kokkuvõttena või sellises üldises 
vormis, mille põhjal üksikuid 
investeerimisühinguid, turu korraldajaid, 
reguleeritud turge ega muid isikuid ei saa 
identifitseerida.

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused, kõik isikud, kes töötavad või on 
töötanud pädevates asutustes või üksustes, 
kellele on delegeeritud ülesanded vastavalt 
artikli 69 lõikele 2, samuti pädevate 
asutuste määratud audiitorid ja eksperdid 
on kohustatud hoidma ametisaladust. Nad 
ei avalda muude kui siseriikliku 
kriminaalõiguse valdkonda kuuluvate või 
käesoleva direktiivi või määruse (EL) 
nr…/… [MiFIR] muude sätetega 
reguleeritud juhtumite puhul 
konfidentsiaalset teavet, mida nad on 
võinud saada oma ülesandeid täites, välja 
arvatud kokkuvõttena või sellises üldises 
vormis, mille põhjal üksikuid 
investeerimisühinguid, turu korraldajaid, 
reguleeritud turge ega muid isikuid ei saa 
identifitseerida.
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Or. en

Muudatusettepanek 178
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks siseriikliku 
kriminaalõiguse sätteid, võivad pädevad 
asutused, organid või muud füüsilised või 
juriidilised isikud, kes saavad käesoleva 
direktiivi kohaselt konfidentsiaalset teavet, 
kasutada seda üksnes oma kohustuste 
täitmisel ja oma ülesannete täitmiseks, 
pädevate asutuste puhul käesoleva 
direktiivi reguleerimisalas või muude 
asutuste, organite või füüsiliste või 
juriidiliste isikute puhul eesmärgil, mille 
jaoks kõnealune teave neile esitati ja/või 
haldus- või kohtumenetluse kontekstis, mis 
on seotud just kõnealuste ülesannete 
täitmisega. Teavet edastava pädev asutuse 
või muu asutuse, organi või isiku 
nõusolekul võib teavet saav asutus 
kasutada seda siiski muudel eesmärkidel.

3. Ilma et see piiraks siseriikliku 
kriminaalõiguse sätteid, võivad pädevad 
asutused, organid või muud füüsilised või 
juriidilised isikud, kes saavad käesoleva 
direktiivi või määruse (EL) nr …/… 
[MiFIR] kohaselt konfidentsiaalset teavet, 
kasutada seda üksnes oma kohustuste 
täitmisel ja oma ülesannete täitmiseks, 
pädevate asutuste puhul käesoleva 
direktiivi või määruse (EL) nr …/… 
[MiFIR] reguleerimisalas või muude 
asutuste, organite või füüsiliste või 
juriidiliste isikute puhul eesmärgil, mille 
jaoks kõnealune teave neile esitati ja/või 
haldus- või kohtumenetluse kontekstis, mis 
on seotud just kõnealuste ülesannete 
täitmisega. Teavet edastava pädeva asutuse 
või muu asutuse, organi või isiku 
nõusolekul võib teavet saav asutus 
kasutada seda siiski muudel eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva direktiivi kohaselt saadud, 
vahetatud või edastatud konfidentsiaalse 
teabe kohta kehtib käesolevas artiklis 
sätestatud ametisaladuse hoidmise 
kohustus. Käesolev artikkel ei takista siiski 
pädevaid asutusi vahetamast või 
edastamast konfidentsiaalset teavet 

4. Käesoleva direktiivi või määruse (EL) 
nr …/… [MiFIR] kohaselt saadud, 
vahetatud või edastatud konfidentsiaalse 
teabe kohta kehtib käesolevas artiklis 
sätestatud ametisaladuse hoidmise 
kohustus. Käesolev artikkel ei takista siiski 
pädevaid asutusi vahetamast või 
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kooskõlas käesoleva direktiivi ja teiste 
direktiividega, mida kohaldatakse 
investeerimisühingute, krediidiasutuste, 
pensionifondide, eurofondide, kindlustus-
ja edasikindlustusvahendajate, 
kindlustusandjate, reguleeritud turgude või 
turu korraldajate suhtes või muul viisil 
teabe edastanud pädeva asutuse, muu 
asutuse või organi või füüsilise või 
juriidilise isiku nõusolekul.

edastamast konfidentsiaalset teavet 
kooskõlas käesoleva direktiivi või määruse 
(EL) nr …/… [MiFIR] ja teiste 
direktiivide või määrustega, mida 
kohaldatakse investeerimisühingute, 
krediidiasutuste, pensionifondide, 
eurofondide, kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajate, 
kindlustusandjate, reguleeritud turgude või 
turu korraldajate suhtes või muul viisil 
teabe edastanud pädeva asutuse, muu 
asutuse või organi või füüsilise või 
juriidilise isiku nõusolekul.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eri liikmesriikide pädevad asutused teevad 
käesolevast direktiivist tulenevate 
ülesannete täitmiseks vajaduse korral 
koostööd, kasutades käesolevas direktiivis 
või siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
volitusi.

Eri liikmesriikide pädevad asutused teevad 
käesolevast direktiivist või määrusest (EL) 
nr …/… [MiFIR] tulenevate ülesannete 
täitmiseks vajaduse korral koostööd, 
kasutades käesolevas direktiivis või
määruses (EL) nr …/… [MiFIR] või
siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
volitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöö ning eelkõige teabevahetuse 
soodustamiseks ja kiirendamiseks 
määravad liikmesriigid ühe pädeva asutuse 
kontaktpunktiks käesoleva direktiivi 
rakendamisel. Liikmesriigid teevad 

Koostöö ning eelkõige teabevahetuse 
soodustamiseks ja kiirendamiseks 
määravad liikmesriigid ühe pädeva asutuse 
kontaktpunktiks käesoleva direktiivi ja 
määruse (EL) nr …/… [MiFIR] 
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komisjonile, ESMA-le ja teistele 
liikmesriikidele teatavaks nende 
ametiasutuste nimed, kes käesoleva lõike 
kohaselt on määratud võtma vastu taotlusi 
teabevahetuse või koostöö kohta. ESMA 
avaldab kõnealuste ametiasutuste loendi 
oma veebisaidil ja ajakohastab seda.

rakendamisel. Liikmesriigid teevad 
komisjonile, ESMA-le ja teistele 
liikmesriikidele teatavaks nende 
ametiasutuste nimed, kes käesoleva lõike
kohaselt on määratud võtma vastu taotlusi 
teabevahetuse või koostöö kohta. ESMA 
avaldab kõnealuste ametiasutuste loendi 
oma veebisaidil ja ajakohastab seda.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädeval asutusel on alust 
kahtlustada, et tema järelevalve alla 
mittekuuluvad üksused on teostanud või 
teostavad teise liikmesriigi territooriumil 
käesoleva direktiivi sätetega vastuolus 
oleva tegevust, teatab ta sellest võimalikult 
täpselt teise liikmesriigi pädevale asutusele 
ja ESMA-le. Teabe saanud pädev asutus 
võtab asjakohased meetmed. Ta teavitab 
teabe esitanud pädevat asutust ja ESMAt 
meetme lõpptulemusest ning võimaluse 
korral ka olulistest vahetulemustest. 
Käesolev lõige ei piira teavet edastanud 
pädeva asutuse volitusi.

4. Kui pädeval asutusel on alust 
kahtlustada, et tema järelevalve alla 
mittekuuluvad üksused on teostanud või 
teostavad teise liikmesriigi territooriumil 
käesoleva direktiivi või määruse (EL) nr 
…/… [MiFIR] sätetega vastuolus olevat
tegevust, teatab ta sellest võimalikult 
täpselt teise liikmesriigi pädevale asutusele 
ja ESMA-le. Teabe saanud pädev asutus
võtab asjakohased meetmed. Ta teavitab 
teabe esitanud pädevat asutust ja ESMAt 
meetme lõpptulemusest ning võimaluse 
korral ka olulistest vahetulemustest. 
Käesolev lõige ei piira teavet edastanud 
pädeva asutuse volitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ESMA töötab välja rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud, et kehtestada 
standardvormid, -mallid ja -menetlused 

8. ESMA töötab välja rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud, et kehtestada 
standardvormid, -mallid ja -menetlused 
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seoses lõikes 2 osutatud koostöökorraga. seoses lõikes 2 osutatud koostöökorraga.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.

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

Or. en

Muudatusettepanek 185
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevate asutuste koostöö 
järelevalvetegevuse, kohapealse kontrolli 
või uurimise alal

Or. en

Muudatusettepanek 186
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile
...*.
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______________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.

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

Or. en

Muudatusettepanek 188
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide pädevad asutused, mis on 
määratud artikli 83 lõike 1 kohaselt 
kontaktpunktideks käesoleva direktiivi 
tähenduses, varustavad üksteist viivitamata 
teabega, mis on vajalik vastavalt artikli 69 
lõikele 1 määratud pädevate asutuste 
ülesannete täitmiseks, mis on kehtestatud 
käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud 
sätetega.

1. Liikmesriikide pädevad asutused, mis on 
määratud artikli 83 lõike 1 kohaselt 
kontaktpunktideks käesoleva direktiivi ja 
määruse (EL) nr .…/… [MiFIR] 
tähenduses, varustavad üksteist viivitamata 
teabega, mis on vajalik vastavalt artikli 69 
lõikele 1 määratud pädevate asutuste 
ülesannete täitmiseks, mis on kehtestatud 
käesoleva direktiivi või määruse (EL) nr 
.…/… [MiFIR] alusel vastuvõetud 
sätetega.

Or. en
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Muudatusettepanek 189
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused, mis vahetavad 
käesoleva direktiivi alusel teavet teiste 
pädevate asutustega, võivad teabe 
edastamise ajal ära märkida, et kõnealust 
teavet ei tohi avalikustada ilma nende 
otsese nõusolekuta, millest tulenevalt 
kõnealust teavet võib vahetada üksnes 
eesmärkidel, milleks nimetatud asutused 
annavad oma nõusoleku.

Pädevad asutused, mis vahetavad 
käesoleva direktiivi või määruse (EL) nr 
.…/… [MiFIR] alusel teavet teiste 
pädevate asutustega, võivad teabe 
edastamise ajal ära märkida, et kõnealust 
teavet ei tohi avalikustada ilma nende 
otsese nõusolekuta, millest tulenevalt 
kõnealust teavet võib vahetada üksnes 
eesmärkidel, milleks nimetatud asutused 
annavad oma nõusoleku.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.

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

Or. en

Muudatusettepanek 191
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva artikliga ega artiklitega 81 
või 92 ei takistata pädeval asutusel 
edastada ESMA-le, Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogule, keskpankadele, 
Euroopa Keskpankade Süsteemile ja 
Euroopa Keskpangale ning vajaduse korral 
muudele ametiasutustele, kes vastutavad 
makse- ja arveldussüsteemide järelevalve 
eest, konfidentsiaalset teavet, mis on ette 
nähtud nende ülesannete täitmiseks; samuti 
ei takistata kõnealustel asutustel ega 
organitel edastada pädevatele asutustele 
teavet, mida need võivad vajada käesolevas 
direktiivis sätestatud ülesannete täitmiseks.

5. Käesoleva artikliga ega artiklitega 81 
või 92 ei takistata pädeval asutusel 
edastada ESMA-le, Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogule, keskpankadele, 
Euroopa Keskpankade Süsteemile ja 
Euroopa Keskpangale ning vajaduse korral 
muudele ametiasutustele, kes vastutavad 
makse- ja arveldussüsteemide järelevalve 
eest, konfidentsiaalset teavet, mis on ette 
nähtud nende ülesannete täitmiseks; samuti 
ei takistata kõnealustel asutustel ega 
organitel edastada pädevatele asutustele 
teavet, mida need võivad vajada käesolevas 
direktiivis või määruses (EL) nr …/… 
[MiFIR] sätestatud ülesannete täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) artikli 83 kohane taotlus koostööks;

Or. en

Muudatusettepanek 193
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 87 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) kõnealune uurimine, kohapealne 
kontroll, järelevalvetegevus või 
teabevahetus võib kahjustada taotluse 
saanud liikmesriigi suveräänsust, 
julgeolekut või riiklikku poliitikat;
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Or. en

Muudatusettepanek 194
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 88 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESMA esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*.

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

Or. en

Muudatusettepanek 195
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 196
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 91 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 91 a
Andmekaitse
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Seoses isikuandmete töötlemisega 
liikmesriikides käesoleva direktiivi ja 
määruse (EL) nr …/… [MiFIR] raames 
kohaldavad pädevad asutused direktiivi 
95/46/EÜ sätteid ja siseriiklikke eeskirju, 
millega seda direktiivi rakendatakse. 
Töödeldes isikuandmeid käesoleva 
direktiivi ja määruse (EL) nr …/… 
[MiFIR] raames, järgib ESMA määruse 
(EÜ) nr 45/2001 sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 198
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 93 alusel vastu võetud
delegeeritud õigusakt jõustub, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest esitanud selle kohta 
vastuväiteid või kui mõlemad 
institutsioonid on enne selle tähtaja 
möödumist teatanud komisjonile, et neil ei 
ole õigusaktile vastuväiteid. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi
või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra 
pikendada.

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud artikli 2 lõike 3, artikli 4 lõike 3, 
artikli 13 lõike 1, artikli 16 lõike 12, 
artikli 17 lõike 6, artikli 23 lõike 3, artikli 
24 lõike 8, artikli 25 lõike 6, artikli 27 
lõike 7, artikli 28 lõike 3, artikli 30 lõike 
5, artikli 32 lõike 3, artikli 35 lõike 8, 
artikli 44 lõike 4, artikli 51 lõike 7, artikli 
52 lõike 6, artikli 53 lõike 4, artikli 60 
lõike 5, artikli 66 lõigete 6 ja 7, artikli 67 
lõigete 3, 7 ja 8, artikli 68 lõike 5 ja artikli 
83 lõike 7 alusel, jõustub, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu 
jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest esitanud selle kohta 
vastuväiteid või kui mõlemad 
institutsioonid on enne selle tähtaja 
möödumist teatanud komisjonile, et neil ei 
ole õigusaktile vastuväiteid. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotluse korral kolme kuu 
võrra pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 95 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklite 41 ja 60 kohaste 
rakendusaktide vastuvõtmisel aitab
komisjoni Euroopa väärtpaberikomitee, 
mis asutati komisjoni otsusega 
2001/528/EÜ. Kõnealune komitee on 
komitee määruses (EL) nr 182/2011 
määratletud tähenduses.

1. Komisjoni aitab Euroopa 
väärtpaberikomitee, mis asutati komisjoni 
otsusega 2001/528/EÜ. Kõnealune komitee 
on komitee määruses (EL) nr 182/2011 
määratletud tähenduses.

Or. en
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Muudatusettepanek 200
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 95 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5 ja 182, võttes arvesse määruse 
artikli 8 sätteid.

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne [kahe aasta möödumist MiFIDi 
kohaldamisest, nagu täpsustatud artiklis 
97] esitab komisjon pärast ESMAga 
konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande:

1. Enne ...* esitab komisjon pärast 
ESMAga konsulteerimist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande:

______________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 42 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) organiseeritud kauplemissüsteemide 
toimimise kohta, võttes arvesse pädevate 
asutuste järelevalvekogemusi, ELis 
tegevusloa saanud organiseeritud 
kauplemissüsteemide arvu ja turuosa ning 
eriti uurides, kas organiseeritud 
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kauplemissüsteemi määratlust tuleks 
kohandada ja kas organiseeritud 
kauplemissüsteemi kategooriasse 
kuuluvate instrumentide valik on 
asjakohane;

Or. en

Muudatusettepanek 203
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 96 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 96 a
ESMA personal ja ressursid

ESMA hindab ...* personali- ja 
ressursivajadusi, mis tulenevad tema 
volituste ja ülesannete ülevõtmisest 
vastavalt käesolevale direktiivile ja 
määrusele (EL) nr …/… [MiFIR], ning 
esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ja komisjonile sellekohase aruande.
______________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 97 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võtavad ...* vastu ja 
avaldavad õigus- ja haldusnormid, mis on 
vajalikud, et järgida artikleid 1–5, 7, 9, 10, 
13–25, 27–32, 34–37, 39, 41–46, 48, 51–
54, 59–69 a, 71–77, 79, 80, 83, 84, 85, 87–
90, 92–99 ning I ja II lisa [kõikide 
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komisjonile. võrreldes direktiiviga 2004/39/EÜ oluliselt 
muudetud artiklite loetelu]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

______________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 97 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid 
meetmeid alates ...*, välja arvatud artikli 
67 lõike 2 ülevõtmise sätted, mida 
kohaldatakse ...**.

______________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 30 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.
** Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 42 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 98

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiiv 2004/39/EÜ ja selle hilisemad 
muudatused tunnistatakse kehtetuks alates 
[…]. Viiteid direktiividele 2004/39/EÜ ja 

II a lisa A jaos loetletud õigusaktidega 
muudetud direktiiv 2004/39/EÜ 
tunnistatakse kehtetuks alates ...*, 
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93/22/EMÜ tõlgendatakse viidetena 
käesolevale direktiivile. Viiteid 
direktiivides 2004/39/EÜ või 93/22/EMÜ 
või nende artiklites määratletud mõistetele 
tõlgendatakse viidetena käesolevas 
direktiivis või selle artiklites määratletud 
samaväärsele mõistele.

mõjutamata seejuures liikmesriikide 
kohustusi seoses direktiivi 2004/39/EÜ 
siseriiklikku õigusesse ülevõtmise 
tähtaegadega, mis on sätestatud käesoleva 
direktiivi II a lisa B jaos. Viiteid 
direktiividele 2004/39/EÜ ja 93/22/EMÜ 
tõlgendatakse viidetena käesolevale 
direktiivile või määrusele (EL) nr …/… 
[MiFIR] ja käsitletakse kooskõlas II b lisa 
A ja B jaos esitatud vastavustabelitega. 
Viiteid direktiivides 2004/39/EÜ või 
93/22/EMÜ või nende artiklites 
määratletud mõistetele tõlgendatakse 
viidetena käesolevas direktiivis või selle 
artiklites määratletud samaväärsele 
mõistele.

______________
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 30 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 99 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kolmandate riikide 
finantseerimisasutused saavad osutada 
teenuseid ja tegevust liikmesriikides 
filiaali kaudu kooskõlas siseriikliku 
õigusega kuni üks aasta pärast seda, kui 
komisjon on võtnud vastu otsuse seoses 
asjaomaste kolmandate riikidega artikli 
41 lõike 3 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 99 – lõige 2



PR\895700ET.doc 109/133 PE485.882v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitused 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks 
kooskõlas artikliga 94, et pikendada lõikes 
1 osutatud kohaldamisaega, võttes arvesse 
samaväärsust käsitlevaid otsuseid, mis 
komisjon on vastavalt artikli 41 lõikele 3 
juba vastu võtnud ning eeldatavaid 
arengusuundi kolmandate riikide 
regulatiivses ja järelevalveraamistikus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 209
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 210
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
intressiforvardid ja muud klimaatiliste 
muutujate, prahihindade, 
inflatsioonimäärade või muu ametliku 
majandusstatistikaga seotud 
tuletislepingud, mida peab arveldama rahas 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 211
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a) Täiendavad täpsustused seoses 
punktidega 7 ja 10
1. Punkti 7 kohaldamisel loetakse 
lepingut, mis ei ole käesoleva artikli lõike 
2 tähenduses hetkeleping ja mille suhtes 
ei kohaldata lõiget 4, muude 
tuletisinstrumentide omadustega olevaks 
ja kommertseesmärgil mitte ettenähtuks, 
kui see vastab järgmistele tingimustele:
a) see vastab ühele järgmistest 
kriteeriumidest:
i) sellega kaubeldakse kolmanda riigi 
kauplemissüsteemis, mis täidab 
reguleeritud turu, mitmepoolse 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemiga sarnast ülesannet;
ii) selgelt on kinnitatud, et sellega 
kaubeldakse reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis, 
organiseeritud kauplemissüsteemis või 
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eespool nimetatud kolmanda riigi 
kauplemissüsteemis või et selle suhtes 
kohaldatakse kõnealuste 
kauplemiskohtade eeskirju;
iii) selgelt on kinnitatud, et see on 
reguleeritud turul, mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, organiseeritud 
kauplemissüsteemis või eespool nimetatud 
kolmanda riigi kauplemissüsteemis 
kaubeldava lepinguga võrdväärne;
b) see kliiritakse kliiringukojas või keskse 
vastaspoolega samasid ülesandeid täitvas 
muus üksuses või on lepinguga seoses ette 
nähtud maksmise või tagatise andmise 
kord;
c) see on selliselt standardiseeritud, et 
eelkõige hind, seeria, üleandmise kuupäev 
või muud tingimused on määratud 
peamiselt regulaarselt avaldatavate 
hindade, standardseeriate või 
standardsete üleandmise tähtaegade 
alusel.
2. Lõike 1 kohaldamisel tähendab 
hetkeleping kauba, vara või õiguse 
müügilepingut, mille tingimuste kohaselt 
üleandmine on ette nähtud tähtajaks, mis 
vastab pikemale kahest järgnevast 
perioodist:
a) kaks kauplemispäeva;
b) kõnealuse kauba, vara või õiguse turul
standardse üleandmise perioodina 
üldtunnustatud periood.
Leping ei ole aga hetkeleping, olenemata 
oma selgesõnalistest tingimustest, kui 
lepingu poolte vahel valitseb arusaamine, 
et alusvara üleandmine lükatakse edasi ja 
seda ei teostata esimeses lõigus nimetatud 
perioodi jooksul.
3. Punkti 10 kohaldamisel loetakse 
tuletislepingut, mis on seotud kõnealuses 
jaos osutatud alusvaraga, muude 
tuletisinstrumentide omadustega olevaks, 
kui täidetud on üks järgmistest 
tingimustest:
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a) kõnealuse lepingu eest toimub arveldus 
sularahas või võib arveldus toimuda 
sularahas ühe või mitme poole valikul 
(välja arvatud lepingutingimuste 
rikkumise või lepingu muul põhjusel 
lõpetamise tõttu);
b) kõnealuse lepinguga kaubeldakse 
reguleeritud turul, mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis;
c) kõnealuse lepingu puhul on täidetud 
lõikes 1 sätestatud tingimused.
4. Lepingut loetakse punkti 7 
kohaldamisel kommertseesmärgil 
ettenähtuks ning punktide 7 ja 10 
tähenduses mitte muude 
tuletisinstrumentide omadustega olevaks, 
kui see on sõlmitud elektrienergia 
ülekande- või jaotusvõrkude, 
elektrienergia reguleerimise mehhanismi 
või torustiku operaatori või haldajaga või 
tema poolt ja kui energia tarnimist ja 
tarbimist on teataval ajal vaja 
tasakaalustada.
5. Lisaks punktis 10 nimetatud liiki 
tuletislepingutele kuuluvad punkti 10 
kohaldamisalasse ka nii punktis 10 kui ka 
lõikes 3 sätestatud tingimustele vastavad 
tuletislepingud, mis on seotud vähemalt 
ühega alljärgnevast:
a) telekommunikatsiooni ribalaius;
b) kauba ladustamisvõimsus;
c) kaupade edastamis- või 
transpordivõime kaabli või torujuhtme 
kaudu või muul viisil;
d) toetus, krediit, luba, õigus või 
samalaadne vara, mis on otseselt seotud 
taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia tarnimise, jaotuse või 
tarbimisega;
e) geoloogiline, keskkonnaalane või muu 
füüsiline muutuja;
f) muu vahetatav vara või õigus (välja 
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arvatud õigus saada teenust), mida on 
võimalik üle anda;
g) indeks või mõõt, mis on seotud vara, 
õiguse, teenuse või kohustusega tehtud 
tehingu hinna, väärtuse või mahuga.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – II jagu – II.1 jagu – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 213
Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa – A jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a lisa
A jagu

Kehtetuks tunnistatud direktiiv ja selle 
hilisemate muudatuste nimekiri (osutatud 
artiklis 98)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2004/39/EÜ (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 
2006. aasta direktiiv 2006/31/EÜ 
finantsinstrumentide turgude kohta seoses 
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teatavate tähtaegadega (ELT L 114, 
27.4.2006, lk 60)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
septembri 2007. aasta direktiiv 
2007/44/EÜ seoses finantssektoris osaluse 
omandamise ja selle suurendamise 
tehingute suhtes rakendatava 
usaldusväärsuse hindamise 
menetluskorra ja kriteeriumidega (ELT L 
247, 21.9.2007, lk 1)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2008. aasta direktiiv 2008/10/EÜ 
finantsinstrumentide turgude kohta seoses 
komisjoni rakendusvolitustega (ELT L 76, 
19.3.2008, lk 33)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
novembri 2010. aasta direktiiv 
2010/78/EÜ seoses Euroopa 
järelevalveasutusele (Euroopa 
Pangandusjärelevalve), Euroopa 
järelevalveasutusele (Euroopa 
Kindlustus- ja 
Tööandjapensionidejärelevalve) ning 
Euroopa järelevalveasutusele (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve) antud 
volitustega (ELT L 331, 15.12.2010, lk 
120)

Or. en

Muudatusettepanek 214
Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa – B jagu (uus)
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID) läbivaatamist tuleb vaadelda ELis 
finantskriisile reageerimise kontekstis. 1. novembril 2007 rakendati esimene 
finantsinstrumentide turgude direktiiv (2004/39/EÜ), mis asendas investeerimisteenuste 
direktiivi. Seda täiendati rakendusmäärusega (EÜ nr 1287/2006) ja rakendusdirektiiviga 
(2006/73/EÜ). 

Kõigest viis aastat pärast esimese finantsinstrumentide turgude direktiivi rakendamist toimuva 
läbivaatamise peamisi põhjuseid on kaks: turu olukord on tehnika arengu, uute turuosaliste ja 
keerukamate kauplemisstrateegiate väljakujunemise tõttu muutunud. Samuti tuleb 
finantsinstrumentide turgude direktiiv läbi vaadata just finantskriisiga tegelemise kontekstis, 
et vähendada süsteemseid riske ja tagada finantsturgude stabiilsus ning investorite piisav 
kaitse. Seepärast esitas Euroopa Komisjon 20. oktoobril 2011 ettepaneku määruse ja direktiivi 
kohta, mis peaksid koos asendama direktiivi 2004/39/EÜ.

Euroopa Parlament algatas konsultatsiooni, mis andis kõigile huvitatud osapooltele võimaluse 
kaasa rääkida. Selleks et tegevus oleks täiesti läbipaistev, avaldati 193 vastust Euroopa 
Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) kodulehel. Lisaks on raportöör esitanud 
kolm töödokumenti, et anda ülevaade esimesest finantsinstrumentide turgude direktiivist ja 
tuua esile komisjoni ettepaneku mõned olulisemad aspektid.

Kuna finantsinstrumentide turgude direktiivi läbivaatamine on tähtis samm Euroopa Liidus 
läbipaistvate ja tõhusate finantsturgude saavutamiseks, pooldab raportöör üldjoontes 
komisjoni ettepanekuid, sest mainitud eesmärk oli parlamendi peamisi teemasid 14. detsembri 
2010. aasta resolutsioonis finantsinstrumentidega kauplemise (sh anonüümsete 
kauplemisplatvormide jne) reguleerimise kohta (2010/2075(INI)). Oma resolutsioonis nõudis 
parlament muu hulgas, et täiendavalt uuritaks välkkauplemist ja kauplemiskohtadele kehtivate 
läbipaistvusnõuete asjakohasust. Kuigi parlament tervitab komisjoni üldeesmärki tagada, et 
kogu organiseeritud kauplemine toimub reguleeritud kauplemiskohtades, avaldab raportöör 
kahetsust, et komisjon ei käsitlenud parlamendi resolutsiooni üht peamist küsimust, milleks ei 
olnud mitte kehtestada kauplemiskohtade uus kategooria, vaid hoopis kohandada nõudeid 
esimeses finantsinstrumentide turgude direktiivis kehtestatud täitmiskohtadele: reguleeritud 
turgudele, mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja kliendi korralduste süsteemsetele 
täitjatele.

Raportööri seisukoht

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut suurendada finantsinstrumentide turgude direktiivi 
eeskirjade reguleerimisala ja piirata erandeid, kuna raportöör pooldab kõigi lünkade 
kaotamist õigusraamistikus, et ükski turu osa ei jääks reguleerimata. Selleks et tagada, et 
erandeid ei kuritarvitata, teeb raportöör ettepaneku kehtestada teavitamiskohustus, mille 
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kohaselt peavad isikud selgitama, miks saab nende tegevust pidada nende põhitegevusala 
kõrvaltegevuseks. Kõrvaltegevuse kriteeriumide täiendavaks täpsustamiseks peaks ESMA 
töötama välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud.

Komisjon tugevdab investorite kaitse õigusraamistikku, et anda klientidele paremat teavet 
teenuste ja nende korralduste täitmise kohta. Raportöör toetab seda eesmärki. Siiski ei poolda 
ta esitatud uut kohustust täpsustada, kas investeerimisnõustamine on sõltumatu ja kas see 
põhineb laiemal või piiratumal turuanalüüsil, sest sõna „sõltumatu” tähenduse piiramine võib 
viidata, et teistel nõustamise vormidel on halb varjund. Seetõttu valis raportöör neutraalsema 
sõnastuse ja teeb ettepaneku, et kliente tuleks enne investeerimisnõustamist teavitada sellest, 
kas on toimunud kolmanda osapoole makseid ja kas nõustamist pakutakse piiratud arvu 
instrumentide kohta. Samuti tuleks kliente teavitada finantsinstrumentide sobivuse 
perioodilise hindamise sagedusest. Portfelli valitsejatele ei tohiks keelata hüvede 
vastuvõtmist, aga selline mis tahes hüvede vastuvõtmine peab olema täiesti läbipaistev ja 
klienti tuleks sellest teavitada enne lepingu sõlmimist. Samuti teeb raportöör ettepaneku uue 
kohustuse kohta, mille puhul investeerimisühingud määravad uue toote kavandamisel 
jaeklientide või kutseliste klientide kategoorias kindlaks sihtrühma ning tagavad, et toode 
vastab nende klientide vajadustele ja seda turustatakse sihtrühma kuuluvatele klientidele. 
Raportöör leiab ka, et klientide kohta saadav teave peaks hõlmama teavet klientide 
riskitaluvuse kohta.

Salvestuste ja tõendite säilitamise teemal teeb komisjon ettepaneku, et nende hulka peaks 
kuuluma telefonivestluste või elektroonilise teabevahetuse salvestused. Kuna aga 
niisugustele salvestustele ja tõenditele juurdepääsu nõudmine võib minna vastuollu 
andmekaitset või eraelu puutumatust käsitlevate siseriiklike õigusaktidega, teeb raportöör 
ettepaneku, et liikmesriigid võiksid asjakohaste dokumentidena tunnustada alternatiive, 
näiteks protokolle.

Kui esimeses finantsinstrumentide turgude direktiivis eristati organiseeritud täitmiskohtade 
kolme kategooriat – reguleeritud turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid ja kliendi 
korralduste süsteemsed täitjad, nagu eespool mainitud –, teeb komisjon ettepaneku neljanda 
kategooria kohta, milleks on organiseeritud kauplemissüsteemid. Kõigile 
kauplemiskohtadele kehtivad samad kauplemiseelsed ja -järgsed nõuded ning peaaegu samad 
nõuded korralduslike aspektide ja turujärelevalve kohta. Peamine erinevus ühelt poolt 
reguleeritud turgude ja mitmepoolsete kauplemissüsteemide ning teiselt poolt organiseeritud 
kauplemissüsteemide vahel on see, et organiseeritud kauplemissüsteemide puhul kehtib 
tehingu tegemise viisi suhtes teatav kaalutlusõigus. Raportöör seab kahtluse alla, kas uue 
kategooria loomine on õige vahend hõlmamaks organiseeritud kauplemiskohti, mis ei kuulu 
juba olemasolevatesse kategooriatesse. Selleks et mitte luua uusi seaduselünki, teeb raportöör 
ettepaneku piirduda organiseeritud kauplemissüsteemide kategoorias muude 
finantsinstrumentide kui aktsiatega, ning kohandab seega läbivaatamisklauslit, et vaadataks 
läbi vajadus kõnealuse uue kategooria järele ja selle kategooria mõju.

Ettepanekud teise finantsinstrumentide turgude direktiivi kohta sisaldavad konkreetseid 
kohustusi, mis kehtestatakse kõigile, kes rakendavad algoritmkauplemist, aga neis esitatud 
algoritmkauplemise määratlus on üldine. Raportöör soovitab eristavamat käsitusviisi ning 
pakub välja välkkauplemise ja välkkauplemise strateegia määratlused, et piiritleda 
algoritmkauplemise konkreetset alaliiki, ning teeb ettepaneku ka otsese elektroonilise 
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juurdepääsu keelu kohta. Raportöör kiidab heaks komisjoni ettepanekud reguleeritud turgude, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja organiseeritud kauplemissüsteemide kohta, et tagada 
nende usaldusväärsus ning selleks, et neil oleksid asjakohased kauplemispiirangud ja 
talitluspidevuse kord. Raportöör tervitab seda lähenemisviisi, aga teeb selle tugevdamiseks 
kolm ettepanekut: esiteks soovitab ta kauplemise ja korralduste voo aeglustamiseks, et kõik 
korraldused peavad kehtima vähemalt 500 millisekundit; teiseks, et kõigile 
kauplemiskohtadele kehtiksid kauplemise peatamise parameetrid, millest tuleb teavitada 
pädevaid asutusi ja ESMAt, kes peaks parameetrid avaldama oma veebisaidil; kolmandaks 
nõuda, et kauplemiskohad tagaksid, et nende teenustasude struktuuris kehtiks täidetud 
korraldustega võrreldes suurem teenustasu hiljem tühistatavate korralduste esitamisele, ning 
suurem teenustasu turuosalistele, kes esitavad rohkem tühistatud korraldusi kui täidetud 
korraldusi.

Komisjon teeb ettepaneku tugevdada äriühingu üldjuhtimise sätteid seoses nii tegevjuhtide 
kui ka muude juhtide ülesannete, rolli ja kohustuste ning juhtorganite koosseisu tasakaaluga. 
Raportöör tugevdab kauplemiskohtade juhtorganitele kehtivaid eeskirju ja teeb ettepaneku, et 
ühel inimesel ei tohi olla samal ajal rohkem kui üks koht tegevjuhtkonnas või kaks kohta 
mitte-tegevjuhtkonnas, kuigi võimalus kombineerida tegevjuhtkonna koht mitte-
tegevjuhtkonna kohaga samas grupis jäeti alles. Kehtima peaksid ka tõhusad süsteemid 
huvide konfliktide väljaselgitamiseks ja tuvastamiseks.

VKEde kasvuturgude näol loob komisjon uue turgude allkategooria, mida korraldatakse 
tavaliselt mitmepoolse kauplemissüsteemina. Kuigi raportöör toetab seda ettepanekut, ei ole 
ta kindel, millist kasu toob tegelikkuses teatud turgude nimetamine VKEde kasvuturgudeks, ja 
teeb ettepaneku, et kontseptsioon põhineks vähemalt ELi standardsel VKEde määratlusel.

Komisjoni sõnul peaksid kõik kauplemiskohad, kus kaubeldakse tuletislepingutega, võtma
vastu positsioonide piirangud või alternatiivse korra, et tagada turu nõuetekohane toimimine 
ja et esitada standardiseeritud teavet. Raportöör toetab üldjoontes seda lähenemisviisi, sest ta 
pooldab ettepanekut keelata ülemäärane spekuleerimine toiduainete hindadega. Siiski on 
vajalikud mõned kohandused ja tugevdusmeetmed. Raportööri arvates peaks positsioonide 
puhul muu kontrolli kasutamine olema lisameede, mitte alternatiiv positsioonide piirangutele. 
Selliste piirangute kehtestamisel tuleks ka eristada äritegevusega seotud positsioone 
kaubapositsioonidest ja muudest positsioonidest. ESMA ülesandeks peaks olema täpsustada 
täiendavalt lepingute arvu piirangud regulatiivsete standardite eelnõudes.

Andmete konsolideerimisega seoses peaksid kõik äriühingud avaldama oma 
tehinguaruanded tunnustatud kauplemisteabearuandluse kaudu, et saaks tõhusalt võrrelda 
võimalikult suure arvu kauplemiskohtade hindu ja tehinguid. Raportöör pooldab komisjoni 
ettepanekuid, aga juhib tähelepanu asjaolule, et kogu teabesse tuleb suhtuda 
mittediskrimineerivalt.

Komisjoni välja pakutud kolmandate riikide suhtes kohaldatava korra aluseks on 
kolmandate riikide pädevuse samaväärsuse hindamine, nii et kolmandate riikide äriühingud, 
mille suhtes komisjon on teinud samaväärsust kinnitava otsuse, saavad esitada taotluse 
teenuste osutamiseks ELis. Selleks et kolmandate riikide suhtes kohaldatav kord oleks 
terviklik, asendas raportöör nimetuse „kolmanda riigi investeerimisühing” nimetusega 
„kolmanda riigi finantseerimisasutus”.
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Komisjoni ettepanekud sisaldavad ka ulatuslikke volitusi riikide ametiasutustele ja ESMA-
le. Näiteks saavad järelevalveasutused sekkuda tuletislepingu kehtivuse kõikidel etappidel ja 
positsioone eelnevalt mittediskrimineerival viisil piirata. Liikmesriikidelt nõutakse 
haldussanktsioonide kehtestamist vähemalt kindlaksmääratud miinimumtasemel. Raportöör 
tugevdab neid meetmeid, et tagada, et turuosalised järgivad finantsinstrumentide turgude 
direktiivi eeskirju.

Raportöör vähendab delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide arvu, sest leiab, et 
parlament ja nõukogu peavad tähtsaid poliitilisi otsuseid vastu võtma seadusandliku 
tavamenetluse raames, ning ta täpsustab perioode, mille jooksul ESMA koostab nõutud 
regulatiivsed standardid.
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Austatud esimees

Õiguskomisjon, mille esimees mul on au olla, vaatas ülalnimetatud ettepaneku läbi vastavalt 
parlamendi kodukorda lisatud artiklile 87 uuesti sõnastamise kohta.

Nimetatud artikli lõike 3 tekst on järgmine: 

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi 
muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 156 ja 157 sätestatud tingimustel, on ettepanekule 
muudatusettepanekute esitamine kõnealuse valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud 
üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Kui vastutav komisjon kavatseb institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 8 kohaselt esitada 
muudatusettepanekuid ka ettepaneku kodifitseeritud osade kohta, teatab ta oma kavatsusest 
viivitamatult nõukogule ja Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon peaks teavitama 
parlamendikomisjoni enne artikli 54 kohaselt toimuvat hääletust oma seisukohast 
muudatusettepanekute suhtes ja teatama, kas ta kavatseb uuesti sõnastamise ettepaneku 
tagasi võtta.”

Õigusteenistuse esindajad osalesid uuesti sõnastamise ettepaneku läbi vaadanud konsultatiivse 
töörühma koosolekutel. Järgides õigusteenistuse arvamust ja võttes arvesse raportööri 
soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi 
muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning varasemate õigusaktide 
muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes 
kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.
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Kokkuvõttes soovitab õiguskomisjon pärast küsimuse arutamist 1. märtsi 2012. aasta 
koosolekul (22 poolthäälega; erapooletuid ei olnud1), et vastutav komisjon jätkaks ettepaneku 
läbivaatamist kooskõlas kodukorra artikliga 87.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner LEHNE

Lisa: konsultatiivse töörühma arvamus

                                               
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Klaus-Heiner Lehne (esimees), Evelyn Regner (aseesimees), 
Raffaele Baldassarre (aseesimees), Françoise Castex (aseesimees), Sebastian Valentin Bodu 
(aseesimees), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, 
Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt 
Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, 
Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer 
Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI 
ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

ÕIGUSTEENISTUSTE
KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 10. jaanuar 2012

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantsinstrumentide 
turgude kohta, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2004/39/EÜ (uuesti sõnastatud)
COM(2011)0656, 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimusid 10. 
ja 28. novembril 2011. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 
konsultatiivse töörühma koosolekud, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud 
ettepanek.

Koosolekutel vaadati läbi1 ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 
millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 
finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 
93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ, mille tulemusel märkis konsultatiivne töörühm 
ühisel kokkuleppel järgmist.

1) Et seletuskiri oleks koostatud täielikus kooskõlas institutsioonidevahelises kokkuleppes 
sätestatud asjakohaste nõuetega, oleks vastavalt kokkuleppe punkti 6 alapunkti a alapunktile 
iii tulnud selles täpsustada, milliseid varasema õigusakti sätteid ettepanekuga ei muudeta.
2. Järgmised uuesti sõnastatud teksti kohta kavandatud muudatused oleks tulnud märkida halli 
taustaga, millega tavaliselt tähistatakse sisulisi muudatusi:
– põhjenduses 37 direktiivi 2004/39/EÜ olemasoleva põhjenduse 27 kogu teksti väljajätmine;
– põhjenduse 61 lõppu sõnade „organiseeritud kauplemissüsteemi või kliendi korralduse 
süsteemset täitjat” lisamine;

                                               
1 Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku inglis-, prantsus- ja saksakeelsed 
versioonid. Töörühm töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti 
originaalkeelne versioon.
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– põhjenduses 102 sõna „soodustavad” asendamine sõnadega „tagavad, et”;
– artikli 1 lõike 1 lõppu sõnade „andmeedastusteenuste osutajate ja kolmandate riikide 
selliste äriühingute suhtes, mis osutavad investeerimisteenuseid või tegelevad 
investeerimisega ELis” lisamine;
– artikli 1 lõike 3 esimeses taandes lisatud viide uuele artiklile 17;
– artikli 1 lõike 3 neljandas taandes „–80” lisamine;
– artikli 1 lõike 3 viiendas taandes viite „Artikli 71 lõige 1” väljajätmine;
– artikli 2 lõike 1 punktis iii sõnade „väljaspool reguleeritud turgu või mitmepoolset 
kauplemisteenust organiseeritud, sagedases ja süstemaatilises korras, pakkudes kolmandatele 
pooltele kättesaadavat süsteemi selleks, et nendega kaubelda” väljajätmine;
– artikli 5 lõike 2 lõpus sõnade „ja 15” väljajätmine;
– artikli 9 lõikes 7 sõnade „kavandatud muudatused ühingu juhtkonnas” väljajätmine;
– artikli 16 lõike 1 lõppu sõnade „ja artiklis 17” lisamine;
– artikli 16 lõikes 11 sõnade „ja 7” lisamine;
– artikli 18 lõikes 1 sõnade „ja mittediskretsionaarsed” väljajätmine;
– artikli 18 lõikes 6 oleva viite „artikli 50 lõike 1” asendamine uue viitega „artikli 72 lõike 1”;
– artikli 24 lõikes 1 sõnade „lõigetes 2–8” asendamine sõnadega „käesolevas artiklis ja 
artiklis 25”;
– artikli 24 lõike 3 teises lõigus sõna „tuleks”;
– artikli 29 lõikes 1 sõnade „võivad otsustada lubada” asendamine sõnaga „lubavad”;
– artikli 30 lõike 2 esimeses lõigus sõnade „ja l” väljajätmine;
– artikli 36 lõike 2 teises lõigus sõnade „võib avalikustada” asendamine sõnaga 
„avalikustab”;
– artikli 55 lõike 3 punkti b lõppu sõnade „ja kogemusi” lisamine;
– artikli 92 lõike 1 neljanda lõigu lõppu punkti f lisamine;
– 1. lisa C jao punktis 10 sõna „saastekvootide” väljajätmine.
3. Artikli 4 lõike 2 punktis 18, mis vastab direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punktile 22, 
oleks pidanud praegu kohaldatava teksti viidet „artikli 48” kohandama ja see pidanuks olema 
järgmine: „artikli 69”.
4. Artikli 36 lõike 9 esimeses lõigus oleksid pidanud enne sõna „ESMA” olema sõnad „Selleks 
et tagada käesoleva artikli järjepidev ühtlustamine”, millega algab direktiivi 2004/36/EÜ 
artikli 31 lõike 7 kolmas lõik, ning need tulnuks kahekordse joonega läbi kriipsutada.
5. Artikli 69 lõike 2 esimeses lõigus, mis vastab direktiivi 2004/39/EÜ artikli 48 lõike 2 
esimesele lõigule, oleks pidanud praegu kohaldatava teksti viidet „artikli 23 lõikega 4” 
kohandama ja see pidanuks olema järgmine: „artikli 29 lõikega 4”.
6. Institutsioonidevahelise kokkuleppe kõigi punktis 7 kehtestatud nõuetega kooskõla 
tagamiseks oleks uuesti sõnastatud õigusaktil pidanud olema ka järgmised osad, mida 
käesolevas komisjoni esitatud uuesti sõnastatud ettepanekus ei ole:
– vastavalt puntki 7 alapunktile b lisatav vastavustabel;
– kooskõlas punkti 7 alapunkti c alapunktiga i oleks pidanud kehtetuks tunnistamist käsitlevas 
artiklis olema ette nähtud, et kehtetuks tunnistamine ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis 
tulenevad kehtetuks tunnistatud direktiivis sätestatud ülevõtmistähtajast, ning kooskõlas 
punkti 7 alapunkti c alapunktiga ii tulnuks lisada tabel, milles on esitatud nimetatud 
ajavahemikud.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, 
et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus või käesolevas 
arvamuses esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja 
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nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide 
kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurist Jurist Peadirektor


