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Muudatusettepanek 139
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Asjakohane ja vajalik on võtta 
kõnealused sätted vastu määrusena, kuna 
mõnede sätetega kehtestatakse 
eraõiguslikele isikutele otsene kohustus 
teatada teatavate instrumentidega seotud 
lühikesest netopositsioonist ja avalikustada
see või kohustused seoses katteta 
lühikeseks müügiga. Samuti on määrus 
vajalik selleks, et anda Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
[…/…]16 loodud Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
(EVJA) volitused koordineerida pädevate 
asutuste võetavaid meetmeid või võtta 
meetmeid ise.

(3) Asjakohane ja vajalik on võtta 
kõnealused sätted vastu määrusena, kuna 
mõnede sätetega kehtestatakse 
eraõiguslikele isikutele otsene kohustus 
teatada teatavate instrumentidega seotud 
lühikesest netopositsioonist ja see 
avalikustada. Samuti on määrus vajalik 
selleks, et anda Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1095/201016

loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele (EVJA) volitused koordineerida 
pädevate asutuste võetavaid meetmeid või 
võtta meetmeid ise.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Asjakohane ja vajalik on võtta 
kõnealused sätted vastu määrusena, kuna 
mõnede sätetega kehtestatakse 
eraõiguslikele isikutele otsene kohustus 
teatada teatavate instrumentidega seotud 
lühikesest netopositsioonist ja avalikustada 
see või kohustused seoses katteta 
lühikeseks müügiga. Samuti on määrus 
vajalik selleks, et anda Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 

(3) Asjakohane ja vajalik on võtta 
kõnealused sätted vastu määrusena, kuna 
mõnede sätetega kehtestatakse 
eraõiguslikele isikutele otsene kohustus 
teatada teatavate instrumentidega seotud 
lühikesest netopositsioonist ja avalikustada 
see või kohustused seoses katteta 
lühikeseks müügiga. Käesoleva määrusega 
ei kehtestata pikkade positsioonidega 
seotud teatamis- ja 
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[…/…]16 loodud Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
(EVJA) volitused koordineerida pädevate 
asutuste võetavaid meetmeid või võtta 
meetmeid ise.

avalikustamiskohustusi, sest sellised 
kohustused on hõlmatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete 
ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub 
avaldamisele emitentide kohta, kelle 
väärtpaberid on lubatud reguleeritud 
turul kauplemisele.1 Samuti on määrus 
vajalik selleks, et anda Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1095/2010 loodud Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
(EVJA) volitused koordineerida pädevate 
asutuste võetavaid meetmeid või võtta 
meetmeid ise.
______________________

1 ELT L 390, 31.12.2004, lk 38.

Or. en

Selgitus

Pikkade positsioonidega seotud teatamis- ja avalikustamiskohustused on hõlmatud 
direktiiviga 2004/109/EÜ ning neid ei peaks käsitlema kõnealuses määruses. Kõik 
ettepanekud muuta direktiivis 2004/109/EÜ sätestatud avalikustamiskohustusi tuleks teha 
kõnealuse direktiivi läbivaatamise raames (mis on praegu pooleli).

Muudatusettepanek 141
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Asjakohane ja vajalik on võtta 
kõnealused sätted vastu määrusena, kuna 
mõnede sätetega kehtestatakse 
eraõiguslikele isikutele otsene kohustus 
teatada teatavate instrumentidega seotud 
lühikesest netopositsioonist ja avalikustada 
see või kohustused seoses katteta 
lühikeseks müügiga. Samuti on määrus 
vajalik selleks, et anda Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 

(3) Asjakohane ja vajalik on võtta 
kõnealused sätted vastu määrusena, kuna 
mõnede sätetega kehtestatakse 
eraõiguslikele isikutele otsene kohustus 
teatada teatavate instrumentidega seotud 
lühikesest netopositsioonist ja avalikustada 
see või kohustused seoses katteta 
lühikeseks müügiga. Käesoleva määrusega 
ei kehtestata pikkade positsioonidega 
seotud teatamis- ja 
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[…/…]16 loodud Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
(EVJA) volitused koordineerida pädevate 
asutuste võetavaid meetmeid või võtta 
meetmeid ise.

avalikustamiskohustusi, sest sellised 
kohustused on hõlmatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete 
ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub 
avaldamisele emitentide kohta, kelle 
väärtpaberid on lubatud reguleeritud 
turul kauplemisele.1 Samuti on määrus 
vajalik selleks, et anda Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1095/2010 loodud Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
(EVJA) volitused koordineerida pädevate 
asutuste võetavaid meetmeid või võtta 
meetmeid ise.
__________________

1 ELT 390, 31.12.2004, lk 38.

Or. en

Selgitus

Teatamise ja avalikustamisega seotud kohustusi on juba käsitletud läbipaistvusdirektiivis 
(direktiiv 2004/109/EÜ), mis on praegu läbivaatamisel. Kõnealune määrus käsitleb lühikeseks 
müüki ning seetõttu ei oleks asjakohane lisada pikkade positsioonidega seotud meetmed selle 
õigusakti reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 142
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et likvideerida praegune 
killustatud lähenemisviis, kus mõned 
liikmesriigid on võtnud erinevaid 
meetmeid, ja ühtlustada pädevate asutuste 
võetavaid meetmeid, tuleb lühikeseks 
müügist ja krediidiriski vahetustehingutest 
tulenevaid võimalikke riske käsitleda 
terviklikult. Kehtestavate nõuetega 
reguleeritakse tuvastatud riskidega seotud 
küsimusi, ilma et vähendataks lühikeseks 

(4) Selleks et likvideerida praegune 
killustatud lähenemisviis, kus mõned 
liikmesriigid on võtnud erinevaid 
meetmeid, ja ühtlustada pädevate asutuste 
võetavaid meetmeid, tuleb lühikeseks 
müügist ja krediidiriski vahetustehingutest 
tulenevaid võimalikke riske käsitleda 
terviklikult. Kehtestavate nõuetega 
reguleeritakse tuvastatud riskidega seotud 
küsimusi ja tagatakse turu kvaliteet ja 
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müügi positiivset mõju turu kvaliteedile ja
tõhususele.

tõhusus.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et likvideerida praegune 
killustatud lähenemisviis, kus mõned 
liikmesriigid on võtnud erinevaid 
meetmeid, ja ühtlustada pädevate asutuste 
võetavaid meetmeid, tuleb lühikeseks 
müügist ja krediidiriski vahetustehingutest 
tulenevaid võimalikke riske käsitleda 
terviklikult. Kehtestavate nõuetega 
reguleeritakse tuvastatud riskidega seotud 
küsimusi, ilma et vähendataks lühikeseks 
müügi positiivset mõju turu kvaliteedile ja
tõhususele.

(4) Selleks et likvideerida praegune 
killustatud lähenemisviis, kus mõned 
liikmesriigid on võtnud erinevaid 
meetmeid, ja ühtlustada pädevate asutuste 
võetavaid meetmeid, tuleb lühikeseks 
müügist ja krediidiriski vahetustehingutest 
tulenevaid võimalikke riske käsitleda 
terviklikult. Kehtestavate nõuetega 
reguleeritakse tuvastatud riskidega seotud 
küsimusi, ilma et avaldataks negatiivset 
mõju Euroopa finantsturgude 
stabiilsusele ja nende suutlikkusele tagada 
reaalmajanduse likviidsus. Liikmesriike ei 
tohiks siiski takistada kehtestamast 
rangemaid eeskirju krediidiriski 
vahetustehingutele ja lühikeseks müügile.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et likvideerida praegune 
killustatud lähenemisviis, kus mõned 
liikmesriigid on võtnud erinevaid 
meetmeid, ja ühtlustada pädevate asutuste 
võetavaid meetmeid, tuleb lühikeseks 
müügist ja krediidiriski vahetustehingutest 
tulenevaid võimalikke riske käsitleda 

(4) Selleks et likvideerida praegune 
killustatud lähenemisviis, kus mõned 
liikmesriigid on võtnud erinevaid 
meetmeid, ja ühtlustada pädevate asutuste 
võetavaid meetmeid, tuleb lühikeseks 
müügist ja krediidiriski vahetustehingutest 
tulenevaid võimalikke riske käsitleda 
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terviklikult. Kehtestavate nõuetega 
reguleeritakse tuvastatud riskidega seotud 
küsimusi, ilma et vähendataks lühikeseks 
müügi positiivset mõju turu kvaliteedile ja 
tõhususele.

kooskõlastatult. Liikmesriikidele peaks 
jääma ka edaspidi võimalus kohaldada 
rangemaid eeskirju. Kehtestavate 
nõuetega reguleeritakse tuvastatud 
riskidega seotud küsimusi, võttes eelkõige 
arvesse probleeme, mida lühikeseks müük
turu kvaliteedile ja tõhususele põhjustab.
Eelkõige peaks olema keelatud katteta 
lühikeseks müük ja kaupadega seotud 
lühikeseks müük.

Or. de

Muudatusettepanek 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et likvideerida praegune 
killustatud lähenemisviis, kus mõned 
liikmesriigid on võtnud erinevaid 
meetmeid, ja ühtlustada pädevate asutuste 
võetavaid meetmeid, tuleb lühikeseks 
müügist ja krediidiriski vahetustehingutest 
tulenevaid võimalikke riske käsitleda 
terviklikult. Kehtestavate nõuetega 
reguleeritakse tuvastatud riskidega seotud 
küsimusi, ilma et vähendataks lühikeseks 
müügi positiivset mõju turu kvaliteedile ja 
tõhususele.

(4) Selleks et likvideerida praegune 
killustatud lähenemisviis, kus mõned 
liikmesriigid on võtnud erinevaid 
meetmeid, ja ühtlustada pädevate asutuste 
võetavaid meetmeid, tuleb lühikeseks 
müügist ja krediidiriski vahetustehingutest 
tulenevaid võimalikke riske käsitleda 
terviklikult. Kehtestavate nõuetega 
reguleeritakse tuvastatud riskidega seotud 
küsimusi, ilma et avaldataks negatiivset 
mõju liidu finantsturgude toimimisele 
ning võttes arvesse liikmesriikide 
erinevusi ja nõuete võimalikku 
majanduslikku mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Lühikeseks müük muudab turud 
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tõhusamaks. See suurendab turgude 
likviidsust (kuna lühikeseks müüja müüb 
väärtpaberid ja seejärel ostab hiljem need 
väärtpaberid lühikese müügi katmiseks 
tagasi). Võimaldades investoritel võtta 
vastavat positsiooni juhul, kui nad 
leiavad, et teatav väärtpaber on 
ülehinnatud, aitab lühikeseks müük 
tõhusamalt kujundada väärtpaberite 
hinda ja leevendada hinnamulle ning võib 
varakult osutada emitendiga seotud 
fundamentaalsetele probleemidele. See on 
ka oluline vahend riskide maandamiseks 
ja muuks riskijuhtimisega seotud 
tegevuseks ja turutegemiseks.

Or. en

Selgitus

On oluline, et tunnustataks majanduslikku tähtsust, mida omab lühikeseks müük emitentidele 
ja investoritele. See aitab tagada, et määruse eesmärk ühtlustada lühikeseks müügi raamistik 
on hästi tasakaalustatud; see tagab, et määrusest saadav kasu on emitentidele ja investoritele 
kättesaadav.

Muudatusettepanek 147
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Lühikeseks müük muudab turud 
tõhusamaks. See suurendab turgude 
likviidsust (kuna lühikeseks müüja müüb 
väärtpaberid ja seejärel ostab hiljem need 
väärtpaberid lühikese müügi katmiseks 
tagasi). Võimaldades investoritel võtta 
vastavat positsiooni juhul, kui nad 
leiavad, et teatav väärtpaber on 
ülehinnatud, aitab lühikeseks müük 
tõhusamalt kujundada väärtpaberite 
hinda ja leevendada hinnamulle ning võib 
varakult osutada emitendiga seotud 



PE456.773v01-00 8/118 AM\853802ET.doc

ET

fundamentaalsetele probleemidele. See on 
ka oluline vahend riskide maandamiseks 
ja muuks riskijuhtimisega seotud 
tegevuseks ja turutegemiseks.

Or. en

Selgitus

On äärmiselt oluline, et põhjendustes tunnustataks majanduslikku tähtsust, mida omab 
lühikeseks müük emitentidele ja investoritele. See aitab tagada, et määruse eesmärk 
ühtlustada lühikeseks müügi raamistik on hästi tasakaalustatud; see tagab, et määrusest 
saadav kasu on emitentidele ja investoritele kättesaadav.

Muudatusettepanek 148
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kuigi kaubaturud, eeskätt 
põllumajandusturud puutuvad kokku 
samasuguste ohtudega nagu teised 
käesolevas määruses käsitletud 
finantsvahendid, ei kuulu kaubad 
käesoleva määruse reguleerimisalasse. 
Keelustatud peaks olema üksnes 
spekulatiivne kauplemine ning EVJA-le 
ja pädevatele asutustele tuleks anda 
pädevus võidelda tulemuslikult häiretega 
kaubaturul. Sellega seoses peaks 
komisjon esitama asjakohase ettepaneku 
tooraineturgude reguleerimiseks, võttes 
arvesse nende eripära. 
Energeetikasektorisse kuuluvaid kaupu 
tuleks käsitleda komisjoni ettepanekus 
võtta vastu määrus energiaturu 
terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta 
(KOM (2010) 0726).

Or. en
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Muudatusettepanek 149
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Euroopa Liidu finantsturgudel 
tuleks võidelda krediidiriski 
vahetustehingute, katteta lühikeseks 
müügi ja kaupade lühikeseks müügiga 
ning need tuleks õiguslikult keelustada. 
Katteta lühikeseks müük, kaupade 
lühikeseks müük ja krediidiriski 
vahetustehingud ei too mingit 
makromajanduslikku kasu ning võivad 
kaasa tuua märkimisväärse süsteemse 
riski, mida on väga raske eelnevalt 
hinnata. Riskide maandamine tuleks 
asendada muude, vähem negatiivset mõju 
avaldavate vahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Konkreetsete finantsinstrumentide 
märkimisväärsete lühikeste 
netopositsioonide suuremast 
läbipaistvusest saavad tõenäoliselt kasu nii
reguleerivad asutused kui ka turuosalised.
Aktsiate suhtes, millega on lubatud 
kaubelda ELi kauplemiskohas, tuleks 
kehtestada kaheastmeline mudel aktsiate 
märkimisväärse lühikese netopositsiooni 
läbipaistvuse tagamiseks. Kui positsioon 
ületab madalama künnise või langeb alla 
selle, tuleb sellest teatada ainult 
asjaomastele reguleerivatele asutustele, et 
need saaksid positsiooni jälgida ja vajaduse 

(6) Konkreetsete finantsinstrumentide 
märkimisväärsete lühikeste 
netopositsioonide suuremast 
läbipaistvusest saavad tõenäoliselt kasu 
reguleerivad asutused. Aktsiate suhtes, 
millega on lubatud kaubelda ELi 
kauplemiskohas, tuleks kehtestada 
kaheastmeline mudel aktsiate 
märkimisväärse lühikese netopositsiooni 
läbipaistvuse tagamiseks. Kui positsioon 
ületab määratud künnise või langeb alla 
selle, tuleb sellest teatada ainult 
asjaomastele reguleerivatele asutustele, et 
need saaksid positsiooni jälgida ja vajaduse 



PE456.773v01-00 10/118 AM\853802ET.doc

ET

korral uurida tehinguid, mis võivad 
põhjustada süsteemseid riske või olla 
seotud turu kuritarvitamisega. Kui 
positsioon ületab kõrgema künnise või 
langeb alla selle, tuleb see avalikustada 
turule, et teised turuosalised saaksid 
kasulikku teavet märkimisväärsete 
lühikeste aktsiapositsioonide kohta.

korral uurida tehinguid, mis võivad 
põhjustada süsteemseid riske või olla 
seotud turu kuritarvitamisega.

Or. en

Selgitus

Lühikeste positsioonide avalikustamine on konkurentsi kahjustav ning see võib avaldada 
väiksematele investoritele negatiivset mõju. See võib põhjustada protsüklilist käitumist, mis 
viib aktsiahinnad alla ning kahjustab Euroopa ettevõtteid. See tooks kaasa ka vähenenud 
likviidsuse ja väiksema tõhususega hinnakujunduse kõikidele turul tegutsejatele –
jaeinvestoritele, pensionifondidele ja ettevõtetest emitentidele. Siiski peaksime kindlustama, et 
pädevad asutused pääsevad süsteemsete riskide jälgimiseks olulisele teabele ligi.

Muudatusettepanek 151
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Konkreetsete finantsinstrumentide 
märkimisväärsete lühikeste 
netopositsioonide suuremast 
läbipaistvusest saavad tõenäoliselt kasu
nii reguleerivad asutused kui ka 
turuosalised. Aktsiate suhtes, millega on 
lubatud kaubelda ELi kauplemiskohas, 
tuleks kehtestada kaheastmeline mudel 
aktsiate märkimisväärse lühikese 
netopositsiooni läbipaistvuse tagamiseks. 
Kui positsioon ületab madalama künnise 
või langeb alla selle, tuleb sellest teatada 
ainult asjaomastele reguleerivatele 
asutustele, et need saaksid positsiooni 
jälgida ja vajaduse korral uurida tehinguid, 
mis võivad põhjustada süsteemseid riske 
või olla seotud turu kuritarvitamisega. Kui 

(6) Konkreetsete finantsinstrumentide 
märkimisväärsete lühikeste 
netopositsioonide suuremat läbipaistvust
peetakse kasulikuks regulatiivse 
turujärelevalve eesmärgil. Aktsiate suhtes, 
millega on lubatud kaubelda ELi 
kauplemiskohas, tuleks kehtestada 
kaheastmeline mudel aktsiate 
märkimisväärse lühikese netopositsiooni 
läbipaistvuse tagamiseks. Teatud künnise 
ületanud positsioonist tuleb teatada ainult 
asjaomastele reguleerivatele asutustele, et 
need saaksid positsiooni jälgida ja vajaduse 
korral uurida tehinguid, mis võivad 
põhjustada süsteemseid riske või olla 
seotud turu kuritarvitamisega ning künnise 
ületanud positsioonid tuleb avalikustada 
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positsioon ületab kõrgema künnise või 
langeb alla selle, tuleb see avalikustada 
turule, et teised turuosalised saaksid 
kasulikku teavet märkimisväärsete
lühikeste aktsiapositsioonide kohta.

turule koondatult, anonüümsel kujul, et 
teised turuosalised saaksid kasulikku teavet 
lühikeste aktsiapositsioonide mahu kohta.

Or. en

Selgitus

Lühikeste positsioonide avalikustamine ei aita reguleerivatel asutustel tuvastada turu 
kuritarvitamist ning see seab lühikeste positsioonide omanikud võimaliku kiire hinnatõusu ja 
muu kuritahtliku käitumise ohtu; see soodustab karjakäitumist; see vähendab likviidusust, sest 
investorid ei taha, et ettevõtted saaksid nende lühikestest positsioonidest teada ning eelistavad 
seetõttu lühikest müüki vältida. Koondatud kujul avalikustamine pakub turuosalistele 
kasulikku teavet.

Muudatusettepanek 152
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Konkreetsete finantsinstrumentide 
märkimisväärsete lühikeste 
netopositsioonide suuremast 
läbipaistvusest saavad tõenäoliselt kasu nii 
reguleerivad asutused kui ka turuosalised.
Aktsiate suhtes, millega on lubatud 
kaubelda ELi kauplemiskohas, tuleks 
kehtestada kaheastmeline mudel aktsiate 
märkimisväärse lühikese netopositsiooni 
läbipaistvuse tagamiseks. Kui positsioon 
ületab madalama künnise või langeb alla 
selle, tuleb sellest teatada ainult
asjaomastele reguleerivatele asutustele, et 
need saaksid positsiooni jälgida ja vajaduse 
korral uurida tehinguid, mis võivad 
põhjustada süsteemseid riske või olla 
seotud turu kuritarvitamisega. Kui 
positsioon ületab kõrgema künnise või 
langeb alla selle, tuleb see avalikustada 
turule, et teised turuosalised saaksid 

(6) Konkreetsete finantsinstrumentide 
märkimisväärsete lühikeste 
netopositsioonide suuremast 
läbipaistvusest saavad tõenäoliselt kasu nii 
reguleerivad asutused kui ka turuosalised.
Aktsiate suhtes, millega on lubatud 
kaubelda ELi kauplemiskohas, tuleks 
kehtestada kaheastmeline mudel aktsiate 
märkimisväärse lühikese netopositsiooni 
läbipaistvuse tagamiseks. Teatud künnise
ületanud positsioonist tuleb teatada ainult 
asjaomastele reguleerivatele asutustele, et 
need saaksid positsiooni jälgida ja vajaduse 
korral uurida tehinguid, mis võivad 
põhjustada süsteemseid riske või olla 
seotud turu kuritarvitamisega. Positsioonid 
tuleb koondatult, anonüümsel kujul
avalikustada ka turule, et teised 
turuosalised saaksid kasulikku teavet 
märkimisväärsete lühikeste 
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kasulikku teavet märkimisväärsete 
lühikeste aktsiapositsioonide kohta.

aktsiapositsioonide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Konkreetsete finantsinstrumentide 
märkimisväärsete lühikeste 
netopositsioonide suuremast 
läbipaistvusest saavad tõenäoliselt kasu nii 
reguleerivad asutused kui ka turuosalised.
Aktsiate suhtes, millega on lubatud 
kaubelda ELi kauplemiskohas, tuleks 
kehtestada kaheastmeline mudel aktsiate 
märkimisväärse lühikese netopositsiooni 
läbipaistvuse tagamiseks. Kui positsioon
ületab madalama künnise või langeb alla 
selle, tuleb sellest teatada ainult 
asjaomastele reguleerivatele asutustele, et 
need saaksid positsiooni jälgida ja vajaduse 
korral uurida tehinguid, mis võivad 
põhjustada süsteemseid riske või olla 
seotud turu kuritarvitamisega. Kui 
positsioon ületab kõrgema künnise või 
langeb alla selle, tuleb see avalikustada 
turule, et teised turuosalised saaksid 
kasulikku teavet märkimisväärsete 
lühikeste aktsiapositsioonide kohta.

(6) Konkreetsete finantsinstrumentide 
märkimisväärsete lühikeste 
netopositsioonide suuremast 
läbipaistvusest saavad tõenäoliselt kasu nii 
reguleerivad asutused kui ka turuosalised.
Aktsiate suhtes, millega on lubatud 
kaubelda ELi kauplemiskohas, tuleks 
kehtestada kaheastmeline mudel aktsiate 
märkimisväärse lühikese netopositsiooni 
läbipaistvuse tagamiseks. Teatud künnise 
ületanud positsioonist tuleb teatada ainult 
asjaomastele reguleerivatele asutustele, et 
need saaksid positsiooni jälgida ja vajaduse 
korral uurida tehinguid, mis võivad 
põhjustada süsteemseid riske või olla 
seotud turu kuritarvitamisega. Positsioon 
tuleb avalikustada ka turule, et teised 
turuosalised saaksid kasulikku teavet 
märkimisväärsete lühikeste 
aktsiapositsioonide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Konkreetsete finantsinstrumentide 
märkimisväärsete lühikeste 
netopositsioonide suuremast 
läbipaistvusest saavad tõenäoliselt kasu nii 
reguleerivad asutused kui ka turuosalised.
Aktsiate suhtes, millega on lubatud 
kaubelda ELi kauplemiskohas, tuleks 
kehtestada kaheastmeline mudel aktsiate 
märkimisväärse lühikese netopositsiooni 
läbipaistvuse tagamiseks. Kui positsioon 
ületab madalama künnise või langeb alla 
selle, tuleb sellest teatada ainult 
asjaomastele reguleerivatele asutustele, et 
need saaksid positsiooni jälgida ja vajaduse 
korral uurida tehinguid, mis võivad 
põhjustada süsteemseid riske või olla 
seotud turu kuritarvitamisega. Kui 
positsioon ületab kõrgema künnise või 
langeb alla selle, tuleb see avalikustada 
turule, et teised turuosalised saaksid 
kasulikku teavet märkimisväärsete 
lühikeste aktsiapositsioonide kohta.

(6) Konkreetsete finantsinstrumentide 
märkimisväärsete lühikeste 
netopositsioonide suuremast 
läbipaistvusest saavad tõenäoliselt kasu nii 
reguleerivad asutused kui ka turuosalised.
Aktsiate suhtes, millega on lubatud ELi 
kauplemiskohas kaubelda või mille suhtes 
teostada kinnist emissiooni, tuleks 
kehtestada kaheastmeline mudel aktsiate 
märkimisväärse lühikese netopositsiooni 
läbipaistvuse tagamiseks. Kui positsioon 
ületab madalama künnise või langeb alla 
selle, tuleb sellest teatada ainult 
asjaomastele reguleerivatele asutustele, et 
need saaksid positsiooni jälgida ja vajaduse 
korral uurida tehinguid, mis võivad 
põhjustada süsteemseid riske või olla 
seotud turu kuritarvitamisega. Kui 
positsioon ületab kõrgema künnise või 
langeb alla selle, tuleb see avalikustada 
turule, et teised turuosalised saaksid 
kasulikku teavet märkimisväärsete 
lühikeste aktsiapositsioonide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tänu nõudele, mille kohaselt tuleb riigi 
võlakohustustega seotud 
märkimisväärsetest lühikestest 
netopositsioonidest teatada reguleerivatele 
asutustele, saavad kõnealused asutused 
olulist teavet, mis võimaldab neil jälgida 
seda, kas sellised positsioonid põhjustavad 
süsteemseid riske või on seotud turu 
kuritarvitamisega. Seepärast tuleb 
kehtestada nõue, mille kohaselt ELis 

(7) Tänu nõudele, mille kohaselt tuleb riigi 
võlakohustustega või liikmesriikide või 
liidu finantsturgude indeksitega seotud 
märkimisväärsetest lühikestest 
netopositsioonidest teatada reguleerivatele 
asutustele, saavad kõnealused asutused 
olulist teavet, mis võimaldab neil jälgida 
seda, kas sellised positsioonid põhjustavad 
süsteemseid riske või on seotud turu 
kuritarvitamisega. Seepärast tuleb 
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emiteeritud võlakohustustega seotud 
märkimisväärsetest lühikestest 
netopositsioonidest tuleb teatada 
reguleerivatele asutustele. Sellise nõude 
kohaselt tuleks positsioonidest teatada 
ainult reguleerivatele asutustele, kuna 
nende avalikustamise korral turule võib 
sellel olla negatiivne mõju riigi 
võlakohustuste turgudele, kus likviidsus on 
juba niigi pärsitud. Nõuete kohaselt tuleks 
teatada riigi võlakohustuste emitentide 
suhtes krediidiriski vahetustehingutega 
võetud märkimisväärsetest 
riskipositsioonidest.

kehtestada nõue, mille kohaselt 
võlakohustustega või liikmesriigi või liidu 
finantsturgude indeksitega seotud 
märkimisväärsetest lühikestest 
netopositsioonidest tuleb teatada 
reguleerivatele asutustele. Sellise nõude 
kohaselt tuleks positsioonidest teatada 
ainult reguleerivatele asutustele, kuna 
nende avalikustamise korral turule võib 
sellel olla negatiivne mõju riigi 
võlakohustuste turgudele, kus likviidsus on 
juba niigi pärsitud või seotud 
liikmesriikide või liidu finantsturgude 
indeksitega. Nõuete kohaselt tuleks teatada 
riigi võlakohustuste emitentide suhtes 
krediidiriski vahetustehingutega ja 
liikmesriikide või liidu finantsindeksitega 
seotud finantsinstrumentidega võetud 
märkimisväärsetest riskipositsioonidest.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Riigi võlakohustustega seotud 
positsioonist teatamise nõudeid tuleks 
kohaldada võlakohustuste suhtes, mille on 
emiteerinud EL ja liikmesriigid, sealhulgas 
liikmesriigi nimel tegutsev ministeerium, 
amet, keskpank, agentuur või muu organ, 
kuid mitte piirkondlike üksuste või 
osaliselt avalik-õiguslike üksuste 
emiteeritud võlakohustuste suhtes.

(8) Riigi võlakohustustega seotud 
positsioonist teatamise nõudeid tuleks 
kohaldada võlakohustuste suhtes, mille on 
emiteerinud EL ja liikmesriigid, sealhulgas 
liikmesriigi nimel tegutsev ministeerium, 
amet, keskpank, agentuur või muu organ, 
kuid mitte piirkondlike üksuste või 
osaliselt avalik-õiguslike üksuste 
emiteeritud võlakohustuste suhtes.
Käesolev määrus ei peaks käsitlema liidu 
ettevõtetest emitentide võlainstrumente, 
mida ei ole emiteeritud liikmesriigi nimel.

Or. en
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Selgitus

Puuduvad tõendid selle kohta, et ettevõtete emiteeritud võlainstrumentidega seotud lühikesed 
positsioonid tooksid kaasa süsteemse riski. Oleks ebaproportsionaalne laiendada 
avalikustamiskohustust ettevõtete emiteeritud võlainstrumentidele.

Muudatusettepanek 157
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Riigi võlakohustustega seotud 
positsioonist teatamise nõudeid tuleks 
kohaldada võlakohustuste suhtes, mille on 
emiteerinud EL ja liikmesriigid, sealhulgas 
liikmesriigi nimel tegutsev ministeerium, 
amet, keskpank, agentuur või muu organ, 
kuid mitte piirkondlike üksuste või 
osaliselt avalik-õiguslike üksuste 
emiteeritud võlakohustuste suhtes.

(8) Riigi võlakohustustega seotud 
positsioonist teatamise nõudeid tuleks 
kohaldada võlakohustuste suhtes, mille on 
emiteerinud EL ja liikmesriigid, sealhulgas 
liikmesriigi nimel tegutsev ministeerium, 
amet, keskpank, agentuur või muu organ, 
kuid mitte piirkondlike üksuste või 
osaliselt avalik-õiguslike üksuste 
emiteeritud võlakohustuste suhtes.
Käesolev määrus ei peaks käsitlema liidu 
ettevõtete emitentide võlainstrumente, 
mida ei ole emiteeritud liikmesriigi nimel.

Or. en

Selgitus

Määruse üle toimuva konsultatsiooniprotsessi ajal ei leitud mingeid tõendeid, mis võiks 
viidata sellele, et ettevõtetest emitentide emiteeritud võlainstrumentidega seotud lühikesed 
positsioonid tooksid kaasa süsteemse riski Määruses on käsitletud juba märkimisväärseid 
lühikesi positsioone seoses liidu ettevõtetest emitentide emiteeritud aktsiatega; oleks 
ebaproportsionaalne laiendada avalikustamiskohustust ka ettevõtetest emitentide emiteeritud 
võlainstrumentidele.

Muudatusettepanek 158
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Riigi võlakohustustega seotud 
positsioonist teatamise nõudeid tuleks 
kohaldada võlakohustuste suhtes, mille on 
emiteerinud EL ja liikmesriigid, sealhulgas 
liikmesriigi nimel tegutsev ministeerium, 
amet, keskpank, agentuur või muu organ, 
kuid mitte piirkondlike üksuste või 
osaliselt avalik-õiguslike üksuste 
emiteeritud võlakohustuste suhtes.

(8) Riigi võlakohustustega seotud 
positsioonist teatamise nõudeid tuleks 
kohaldada võlakohustuste suhtes, mille on 
emiteerinud EL ja liikmesriigid, sealhulgas 
liikmesriigi või liidu nimel tegutsev 
ministeerium, amet, keskpank, agentuur 
või muu organ, kuid mitte piirkondlike 
üksuste või osaliselt avalik-õiguslike 
üksuste emiteeritud võlakohustuste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Terviklike ja tõhusate 
läbipaistvusnõuete kehtestamiseks tuleb 
arvesse võtta mitte ainult lühikesi 
positsioone, mis võetakse kauplemiskohas 
kaubeldavate aktsiate või riigi 
võlakohustustega, vaid ka väljaspool 
kauplemiskohti võetavaid positsioone ning 
tuletisinstrumentidega võetavaid 
majanduslikke lühikesi netopositsioone.

(9) Terviklike ja tõhusate 
läbipaistvusnõuete kehtestamiseks tuleb 
arvesse võtta mitte ainult lühikesi 
positsioone, mis võetakse kauplemiskohas 
kaubeldavate väärtpaberite, indeksiga 
seotud instrumentide või riigi 
võlakohustustega, vaid ka väljaspool 
kauplemiskohti võetavaid positsioone ning 
tuletisinstrumentidega võetavaid 
majanduslikke lühikesi netopositsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Terviklike ja tõhusate 
läbipaistvusnõuete kehtestamiseks tuleb 

(9) Terviklike ja tõhusate 
läbipaistvusnõuete kehtestamiseks tuleb 
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arvesse võtta mitte ainult lühikesi 
positsioone, mis võetakse kauplemiskohas 
kaubeldavate aktsiate või riigi 
võlakohustustega, vaid ka väljaspool 
kauplemiskohti võetavaid positsioone ning 
tuletisinstrumentidega võetavaid 
majanduslikke lühikesi netopositsioone.

arvesse võtta mitte ainult lühikesi 
positsioone, mis võetakse kauplemiskohas 
kaubeldavate aktsiate või riigi 
võlakohustustega, vaid ka väljaspool 
kauplemiskohti (kas reguleeritud turgudel, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis, kliendi 
korralduste süsteemse täitja poolt või 
börsiväliselt) võetavaid positsioone ning 
tuletisinstrumentidega võetavaid 
majanduslikke lühikesi netopositsioone, nt 
optsioonid, futuurid, hinnavahelepingud 
ja hinnavahekihlveod.

Or. en

Selgitus

Et hoida ära selle eeskirja tõlgendusvõimaluste erinevust, on vaja üksikasjalikumalt 
selgitada, mida peetakse silmas väljendi „väljaspool kauplemiskohti“ all ning mida hõlmavad 
tuletisinstrumendid.

Muudatusettepanek 161
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et reguleerivad asutused ja 
turg saaksid läbipaistvuskorrast võimalikult 
palju kasu, tuleb kehtestada nõue, mille 
kohaselt esitavad füüsilised või juriidilised 
isikud täieliku ja täpse teabe oma 
positsioonide kohta. Eelkõige tuleks 
reguleerivate asutuste või turu teavitamisel 
võtta arvesse nii lühikesi kui ka pikki 
positsioone, et anda väärtuslikku teavet 
lühikeste netopositsioonide kohta, mis 
füüsiline või juriidiline isik on võtnud 
aktsiates, riigi võlakohustustes ja 
krediidiriski vahetustehingutes

(10) Selleks et reguleerivad asutused ja 
turg saaksid läbipaistvuskorrast võimalikult 
palju kasu, tuleb kehtestada nõue, mille 
kohaselt esitavad füüsilised või juriidilised 
isikud teabe oma oluliste lühikeste 
positsioonide kohta. Eelkõige tuleks 
reguleerivate asutuste või turu teavitamisel 
koondteabe anonüümsel kujul esitamisel 
võtta arvesse nii lühikesi kui ka pikki 
positsioone, et anda väärtuslikku teavet 
lühikeste netopositsioonide kohta, mis 
füüsiline või juriidiline isik on võtnud 
aktsiates, riigi võlakohustustes ja 
krediidiriski vahetustehingutes. Oluliste 
lühikeste positsioonide täielik ja täpne 
avalikustamine annab 
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järelevalveasutustele olulist teavet 
tururiskide kohta ning seda peetakse 
turujärelevalve eesmärgil oluliseks. 
Turujärelevalve eesmärgil ei peeta aga 
vajalikuks nõuda seda, et märgistataks 
lühikeseks müügi korraldused, mis 
võidakse lühikese aja jooksul lõpetada.

Or. en

Selgitus

Selleks et reguleerivad asutused ja turg saaksid läbipaistvuskorrast võimalikult palju kasu, 
tuleb kehtestada nõue, mille kohaselt esitavad füüsilised või juriidilised isikud teabe oma 
materiaalsete lühikeste positsioonide kohta. Eelkõige tuleks reguleerivate asutuste või turu 
teavitamisel võtta arvesse nii lühikesi kui ka pikki positsioone, et anda väärtuslikku teavet 
lühikeste netopositsioonide kohta, mis füüsiline või juriidiline isik on võtnud aktsiates, riigi 
võlakohustustes ja krediidiriski vahetustehingutes.

Muudatusettepanek 162
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et reguleerivad asutused ja 
turg saaksid läbipaistvuskorrast võimalikult 
palju kasu, tuleb kehtestada nõue, mille 
kohaselt esitavad füüsilised või juriidilised 
isikud täieliku ja täpse teabe oma 
positsioonide kohta. Eelkõige tuleks 
reguleerivate asutuste või turu teavitamisel 
võtta arvesse nii lühikesi kui ka pikki 
positsioone, et anda väärtuslikku teavet 
lühikeste netopositsioonide kohta, mis 
füüsiline või juriidiline isik on võtnud 
aktsiates, riigi võlakohustustes ja 
krediidiriski vahetustehingutes.

(10) Selleks et reguleerivad asutused ja 
turg saaksid läbipaistvuskorrast võimalikult 
palju kasu, tuleb kehtestada nõue, mille 
kohaselt esitavad füüsilised või juriidilised 
isikud täieliku ja täpse teabe oma 
positsioonide kohta. Eelkõige tuleks 
reguleerivate asutuste eraviisilisel
teavitamisel võtta arvesse nii lühikesi kui 
ka pikki positsioone, et anda väärtuslikku 
teavet lühikeste netopositsioonide kohta, 
mis füüsiline või juriidiline isik on võtnud 
aktsiates, riigi võlakohustustes ja 
krediidiriski vahetustehingutes. Et 
reguleerivad asutused ei saaks teateid, kus 
teabel puudub olulisuse, süsteemsuse või 
järelevalve aspektist väärtus, peaks 
Euroopa järelevalveasutus (EVJA) 
eraviisilise teavitamisega seotud künniseid 
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hoolikalt hindama ning kaaluma 
üksikasjalikult eri künniste kulusid ja 
kasutegureid; seejärel peaks EVJA 
nõustama komisjoni kasutatavate 
asjakohaste künniste asjus.

Or. en

Selgitus

Lühikeste aktsiapositsioonide avalikustamine võib väiksematele investoritele negatiivset mõju 
avaldada. See võib põhjustada protsüklilist käitumist, mis viib aktsiahinnad alla, kahjustab 
Euroopa ettevõtteid, toob kaasa vähenenud likviidsuse ja väiksema tõhususega 
hinnakujunduse. Peaksime siiski tagama, et pädevatel asutustel on võimalik süsteemsete 
riskide jälgimiseks mõistlikul määral asjakohasele teabele ligi pääseda, tekitamata ülemäära 
koormavaid kulusid ja halduskoormust ning muutmata Euroopa turge vähem 
konkurentsivõimeliseks.

Muudatusettepanek 163
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et reguleerivad asutused ja 
turg saaksid läbipaistvuskorrast võimalikult 
palju kasu, tuleb kehtestada nõue, mille 
kohaselt esitavad füüsilised või juriidilised 
isikud täieliku ja täpse teabe oma 
positsioonide kohta. Eelkõige tuleks 
reguleerivate asutuste või turu teavitamisel 
võtta arvesse nii lühikesi kui ka pikki 
positsioone, et anda väärtuslikku teavet 
lühikeste netopositsioonide kohta, mis 
füüsiline või juriidiline isik on võtnud 
aktsiates, riigi võlakohustustes ja 
krediidiriski vahetustehingutes

(10) Selleks et reguleerivad asutused ja 
turg saaksid läbipaistvuskorrast võimalikult 
palju kasu, tuleb kehtestada nõue, mille 
kohaselt esitavad füüsilised või juriidilised 
isikud täieliku ja täpse teabe oma 
positsioonide kohta. Eelkõige tuleks 
reguleerivate asutuste või turu teavitamisel 
võtta arvesse nii lühikesi kui ka pikki 
positsioone, et anda väärtuslikku teavet 
lühikeste netopositsioonide kohta, mis 
füüsiline või juriidiline isik on võtnud 
väärtpaberites, indeksites, riigi 
võlakohustustes ja krediidiriski 
vahetustehingutes

Or. en
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Muudatusettepanek 164
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lühikese või pika positsiooni 
arvutamisel tuleks võtta arvesse füüsilise 
või juriidilise isiku kõiki majanduslikke 
huvisid seoses äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitaliga või liikmesriigi või ELi 
emiteeritud võlakohustustega. Eelkõige 
tuleks arvesse võtta majanduslikke huvisid, 
mis tulenevad aktsiate või riigi 
võlakohustustega seotud 
tuletisinstrumentide (nt optsioonid, 
futuurid, hinnavahelepingud ja 
hinnavahekihlveod) kasutamisest. Riigi 
võlakohustustega seotud positsioonide 
puhul tuleks arvesse võtta ka riigi 
võlakohustuste emitentidega seotud 
krediidiriski vahetustehinguid.

(11) Lühikese või pika positsiooni 
arvutamisel tuleks võtta arvesse füüsilise 
või juriidilise isiku kõiki majanduslikke 
huvisid seoses äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitaliga, liikmesriigi või ELi 
emiteeritud võlakohustustega või 
liikmesriigi või liidu finantsturgude 
indeksitega. Eelkõige tuleks arvesse võtta 
majanduslikke huvisid, mis tulenevad 
väärtpaberite, riigi võlakohustustega või 
indeksitega seotud tuletisinstrumentide (nt 
optsioonid, futuurid, hinnavahelepingud ja 
hinnavahekihlveod) kasutamisest. Riigi 
võlakohustustega seotud positsioonide 
puhul tuleks arvesse võtta ka riigi 
võlakohustuste emitentidega seotud 
krediidiriski vahetustehinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et saada täiendavat teavet 
kauplemiskohas tehtud lühikeseks müügi 
tehingute mahu kohta, tuleks lisaks 
läbipaistvusnõuetele, mis käsitlevad 
aktsiate lühikeste netopositsioonide 
avalikustamist, kehtestada nõue, mille 
kohaselt märgistatakse sellised 
müügikorraldused, mis täidetakse 
kauplemiskohas lühikeseks müügi 
korraldustena. Kauplemiskoht peaks 
koguma lühikeseks müügi korraldusi 

välja jäetud



AM\853802ET.doc 21/118 PE456.773v01-00

ET

käsitleva teabe ja avaldama selle 
kokkuvõtlikult vähemalt iga päev, et 
pädevad asutused ja turuosalised saaksid 
lühikeseks müügiga seotud tehinguid 
paremini jälgida.

Or. en

Selgitus

Kui lühikesed positsioonid aitavad kaasa turu järelevalvele, on lühikeseks müügi korralduste 
märgistamise lisandväärtus jäänud ebaselgeks, kui võtta arvesse ka asjaolu, et 
finantsinstrumentide turgude direktiiviga kehtestatakse turuosalistele nõue anda 
reguleerivatele asutustele aru kõikidest sooritatud tehingutest.

Muudatusettepanek 166
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et saada täiendavat teavet 
kauplemiskohas tehtud lühikeseks müügi 
tehingute mahu kohta, tuleks lisaks 
läbipaistvusnõuetele, mis käsitlevad 
aktsiate lühikeste netopositsioonide 
avalikustamist, kehtestada nõue, mille 
kohaselt märgistatakse sellised 
müügikorraldused, mis täidetakse 
kauplemiskohas lühikeseks müügi 
korraldustena. Kauplemiskoht peaks 
koguma lühikeseks müügi korraldusi 
käsitleva teabe ja avaldama selle 
kokkuvõtlikult vähemalt iga päev, et 
pädevad asutused ja turuosalised saaksid 
lühikeseks müügiga seotud tehinguid 
paremini jälgida.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et saada täiendavat teavet 
kauplemiskohas tehtud lühikeseks müügi 
tehingute mahu kohta, tuleks lisaks 
läbipaistvusnõuetele, mis käsitlevad 
aktsiate lühikeste netopositsioonide 
avalikustamist, kehtestada nõue, mille 
kohaselt märgistatakse sellised 
müügikorraldused, mis täidetakse 
kauplemiskohas lühikeseks müügi 
korraldustena. Kauplemiskoht peaks
koguma lühikeseks müügi korraldusi 
käsitleva teabe ja avaldama selle 
kokkuvõtlikult vähemalt iga päev, et 
pädevad asutused ja turuosalised saaksid 
lühikeseks müügiga seotud tehinguid 
paremini jälgida.

(12) Komisjon peaks viima läbi põhjaliku 
analüüsi kulude ja kasu kohta, mida tooks 
kaasa lühikeseks müügi korralduste 
märgistamise nõude kehtestamine. Kõik 
sellise märgistamise kehtestamise kohta 
tehtavad otsused peaksid olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ega tohiks 
ennetada komisjoni analüüsi tulemusi.
Analüüs peaks olema üldsusele 
kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et saada täiendavat teavet 
kauplemiskohas tehtud lühikeseks müügi 
tehingute mahu kohta, tuleks lisaks 
läbipaistvusnõuetele, mis käsitlevad 
aktsiate lühikeste netopositsioonide 
avalikustamist, kehtestada nõue, mille 
kohaselt märgistatakse sellised 
müügikorraldused, mis täidetakse
kauplemiskohas lühikeseks müügi 
korraldustena. Kauplemiskoht peaks 
koguma lühikeseks müügi korraldusi 
käsitleva teabe ja avaldama selle 

(12) Euroopa järelevalveasutus (EVJA) 
peaks lisaks läbipaistvusnõuetele, mis 
käsitlevad aktsiate lühikeste 
netopositsioonide avalikustamist, uurima 
kasutegureid ja kulusid, mida tooks kaasa 
sellise nõude kehtestamine, mille kohaselt 
märgistatakse sellised müügikorraldused, 
mis täidetakse kauplemiskohas lühikeseks 
müügi korraldustena, ning uurima, kas 
eesmärki aitavad paremini saavutada 
läbipaistvusnõuded, mis käsitlevad 
aktsiate lühikeste netopositsioonide 
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kokkuvõtlikult vähemalt iga päev, et 
pädevad asutused ja turuosalised saaksid 
lühikeseks müügiga seotud tehinguid 
paremini jälgida.

avalikustamist. Kauplemiskoht peaks 
koguma lühikeseks müügi korraldusi 
käsitleva teabe ja avaldama selle 
kokkuvõtlikult vähemalt iga päev, et 
pädevad asutused ja turuosalised saaksid 
lühikeseks müügiga seotud tehinguid 
paremini jälgida.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et saada täiendavat teavet 
kauplemiskohas tehtud lühikeseks müügi 
tehingute mahu kohta, tuleks lisaks 
läbipaistvusnõuetele, mis käsitlevad 
aktsiate lühikeste netopositsioonide 
avalikustamist, kehtestada nõue, mille 
kohaselt märgistatakse sellised 
müügikorraldused, mis täidetakse
kauplemiskohas lühikeseks müügi 
korraldustena. Kauplemiskoht peaks 
koguma lühikeseks müügi korraldusi 
käsitleva teabe ja avaldama selle 
kokkuvõtlikult vähemalt iga päev, et 
pädevad asutused ja turuosalised saaksid 
lühikeseks müügiga seotud tehinguid 
paremini jälgida.

(12) Euroopa järelevalveasutus (EVJA) 
peaks lisaks läbipaistvusnõuetele, mis 
käsitlevad aktsiate lühikeste 
netopositsioonide avalikustamist, uurima 
kasutegureid ja kulusid, mida tooks kaasa 
sellise nõude kehtestamine, mille kohaselt 
märgistatakse sellised müügikorraldused, 
mis täidetakse kauplemiskohas lühikeseks 
müügi korraldustena, ning uurima, kas 
eesmärki aitavad paremini saavutada 
läbipaistvusnõuded, mis käsitlevad 
aktsiate lühikeste netopositsioonide 
avalikustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et saada täiendavat teavet (12) Euroopa järelevalveasutus (EVJA) 
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kauplemiskohas tehtud lühikeseks müügi 
tehingute mahu kohta, tuleks lisaks 
läbipaistvusnõuetele, mis käsitlevad 
aktsiate lühikeste netopositsioonide 
avalikustamist, kehtestada nõue, mille 
kohaselt märgistatakse sellised 
müügikorraldused, mis täidetakse
kauplemiskohas lühikeseks müügi 
korraldustena. Kauplemiskoht peaks 
koguma lühikeseks müügi korraldusi 
käsitleva teabe ja avaldama selle 
kokkuvõtlikult vähemalt iga päev, et 
pädevad asutused ja turuosalised saaksid 
lühikeseks müügiga seotud tehinguid 
paremini jälgida.

peaks lisaks läbipaistvusnõuetele, mis 
käsitlevad aktsiate lühikeste 
netopositsioonide avalikustamist, viima 
läbi kvantitatiivse ja kvalitatiivse 
mõjuhinnangu, millega uuritakse 
kasutegureid ja kulusid, mida tooks kaasa 
sellise nõude kehtestamine, mille kohaselt 
märgistatakse sellised müügikorraldused, 
mis täidetakse kauplemiskohas lühikeseks 
müügi korraldustena, ning seda, kas 
eesmärki aitavad paremini saavutada 
läbipaistvusnõuded, mis käsitlevad 
aktsiate lühikeste netopositsioonide 
avalikustamist.

Or. en

Selgitus

Korralduste märgistamine ei anna täpset teavet ning toob kaasa suured rakendamisega 
seotud kulud, mida kannavad peamiselt väiksemad kauplemiskohad ning mis mõjutavad 
lõpuks investoreid ja emitente. Enne sellise nõude kehtestamist tuleks viia läbi asjakohane 
kulusid ja kasutegureid käsitlev mõjuhinnang .

Muudatusettepanek 171
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et saada täiendavat teavet
kauplemiskohas tehtud lühikeseks müügi 
tehingute mahu kohta, tuleks lisaks 
läbipaistvusnõuetele, mis käsitlevad 
aktsiate lühikeste netopositsioonide 
avalikustamist, kehtestada nõue, mille 
kohaselt märgistatakse sellised 
müügikorraldused, mis täidetakse 
kauplemiskohas lühikeseks müügi 
korraldustena. Kauplemiskoht peaks 
koguma lühikeseks müügi korraldusi
käsitleva teabe ja avaldama selle 

(12) Selleks et saada täiendavat teavet 
lühikeseks müügi tehingute mahu kohta, 
tuleks lisaks läbipaistvusnõuetele, mis 
käsitlevad aktsiate lühikestest 
netopositsioonidest aruandmist, 
kehtestada nõue, mille kohaselt 
märgistatakse sellised müügikorraldused, 
mis on täidetud lühikeseks müügi 
korraldustena päeva lõpus tehtud 
märkuste alusel. Investeerimisühing
peaks koguma selliseid müügikorraldusi 
käsitleva teabe, mis toovad päeva lõpu 
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kokkuvõtlikult vähemalt iga päev, et 
pädevad asutused ja turuosalised saaksid 
lühikeseks müügiga seotud tehinguid 
paremini jälgida.

seisuga kaasa lühikesed positsioonid, ja 
edastama selle teabe pädevale asutusele
vähemalt iga päev, et pädevad asutused 
saaksid lühikeseks müügiga seotud 
tehinguid paremini jälgida.

Or. en

Selgitus

Kauplemiskohtadel puudub vajalik täpne teavet, et tuvastada, kas müüja teeb aktsiatega 
lühikeseks müügi tehingu. Kauplemisele lubatud aktsiate korralduste tõhusat märgistamist 
võivad reaalselt ellu viia ainult investeerimisühingud, kel on juurdepääs oma klientide 
andmetele ja kontole. Lisaks tuleks müügikorraldusi märgistada ainult päeva lõpus. Tuleks 
märkida, et lubatud lühikeseks müükide reaalajas tähistamine võib viia eksitavate ja 
absurdsete tulemusteni.

Muudatusettepanek 172
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et saada täiendavat teavet
kauplemiskohas tehtud lühikeseks müügi 
tehingute mahu kohta, tuleks lisaks 
läbipaistvusnõuetele, mis käsitlevad 
aktsiate lühikeste netopositsioonide 
avalikustamist, kehtestada nõue, mille 
kohaselt märgistatakse sellised 
müügikorraldused, mis täidetakse
kauplemiskohas lühikeseks müügi 
korraldustena. Kauplemiskoht peaks 
koguma lühikeseks müügi korraldusi 
käsitleva teabe ja avaldama selle 
kokkuvõtlikult vähemalt iga päev, et 
pädevad asutused ja turuosalised saaksid 
lühikeseks müügiga seotud tehinguid 
paremini jälgida.

(12) Selleks et saada täiendavat teavet 
väärtpaberite lühikeseks müügi tehingute 
mahu kohta, tuleks lisaks 
läbipaistvusnõuetele, mis käsitlevad 
väärtpaberite lühikeste netopositsioonide 
avalikustamist, kehtestada nõue, mille 
kohaselt märgistatakse sellised 
müügikorraldused, mis täidetakse 
lühikeseks müügi korraldustena. 
Lühikeseks müügi korraldusi käsitleva 
teabe peaks koguma kauplemiskoht või 
investeerimisühing, kes täidab kliendi 
nimel või enda nimel korraldusi (kui 
korraldusi ei täideta kauplemiskohas) ja 
avaldama selle kokkuvõtlikult vähemalt iga
päev, et pädevad asutused ja turuosalised 
saaksid lühikeseks müügiga seotud 
tehinguid paremini jälgida.

Or. en
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Muudatusettepanek 173
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Krediidiriski vahetuslepingu ostmist 
ilma aluseks olevas riigi võlakohustuses 
pikka positsiooni omamata võib 
majanduslikus mõttes käsitada aluseks 
olevas võlainstrumendis lühikese 
positsiooni võtmisena. Riigi 
võlakohustusega seotud lühikese 
netopositsiooni arvutamisel tuleks 
seepärast arvesse võtta riigi võlakohustuse 
emitendi kohustustega seotud krediidiriski 
vahetustehinguid. Krediidiriski 
vahetustehingute positsioone tuleks arvesse 
võtta nii selleks, et teha kindlaks, kas 
füüsilisel või juriidilisel isikul on seoses 
riigi võlakohustustega märkimisväärne 
lühike netopositsioon, millest tuleb teatada 
pädevale asutusele, kui ka selleks, et teha 
kindlaks, kas tal on seoses riigi 
võlakohustuse emitendiga märkimisväärne 
katmata krediidiriski vahetustehingu 
positsioon, millest tuleb teatada pädevale 
asutusele.

(13) Krediidiriski vahetuslepingu ostmist,
omamata aluseks olevas riigi 
võlakohustuses pikka positsiooni või muud 
positsiooni, mille väärtust mõjutab 
tõenäoliselt negatiivselt asjaomase riigi 
krediidivõimelisuse langus, võib 
majanduslikus mõttes käsitada aluseks 
olevas võlainstrumendis lühikese 
positsiooni võtmisena. Riigi 
võlakohustusega seotud lühikese 
netopositsiooni arvutamisel tuleks 
seepärast arvesse võtta riigi võlakohustuse 
emitendi kohustustega seotud krediidiriski 
vahetustehinguid. Krediidiriski 
vahetustehingute positsioone tuleks arvesse 
võtta nii selleks, et teha kindlaks, kas 
füüsilisel või juriidilisel isikul on seoses 
riigi võlakohustustega märkimisväärne 
lühike netopositsioon, millest tuleb teatada 
pädevale asutusele, kui ka selleks, et teha 
kindlaks, kas tal on seoses riigi 
võlakohustuse emitendiga märkimisväärne 
katmata krediidiriski vahetustehingu 
positsioon, millest tuleb teatada pädevale 
asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Krediidiriski vahetuslepingu ostmist (13) Krediidiriski vahetuslepingu ostmist,
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ilma aluseks olevas riigi võlakohustuses 
pikka positsiooni omamata võib 
majanduslikus mõttes käsitada aluseks 
olevas võlainstrumendis lühikese 
positsiooni võtmisena. Riigi 
võlakohustusega seotud lühikese 
netopositsiooni arvutamisel tuleks 
seepärast arvesse võtta riigi võlakohustuse 
emitendi kohustustega seotud krediidiriski 
vahetustehinguid. Krediidiriski 
vahetustehingute positsioone tuleks arvesse 
võtta nii selleks, et teha kindlaks, kas 
füüsilisel või juriidilisel isikul on seoses 
riigi võlakohustustega märkimisväärne 
lühike netopositsioon, millest tuleb teatada 
pädevale asutusele, kui ka selleks, et teha 
kindlaks, kas tal on seoses riigi 
võlakohustuse emitendiga märkimisväärne 
katmata krediidiriski vahetustehingu 
positsioon, millest tuleb teatada pädevale 
asutusele.

omamata aluseks olevas riigi 
võlakohustuses pikka positsiooni või muud 
positsiooni, mille väärtust mõjutab 
tõenäoliselt negatiivselt asjaomase riigi 
krediidivõimelisuse langus, võib 
majanduslikus mõttes käsitada aluseks 
olevas võlainstrumendis lühikese 
positsiooni võtmisena. Riigi 
võlakohustusega seotud lühikese 
netopositsiooni arvutamisel tuleks 
seepärast arvesse võtta riigi võlakohustuse 
emitendi kohustustega seotud krediidiriski 
vahetustehinguid. Krediidiriski 
vahetustehingute positsioone tuleks arvesse 
võtta nii selleks, et teha kindlaks, kas 
füüsilisel või juriidilisel isikul on seoses 
riigi võlakohustustega märkimisväärne 
lühike netopositsioon, millest tuleb teatada 
pädevale asutusele, kui ka selleks, et teha 
kindlaks, kas tal on seoses riigi 
võlakohustuse emitendiga märkimisväärne 
katmata krediidiriski vahetustehingu 
positsioon, millest tuleb teatada pädevale 
asutusele.

Or. en

Selgitus

Krediidiriski vahetustehingud seotuna riigi võlakohustusega on lisaks aluseks oleva riigi 
võlakohustusele tõhusad vahendid riskide leevendamiseks paljude instrumentide puhul; 
näiteks võlgade puhul, mille on emiteerinud ettevõtted, kelle krediidivõimelisus on tihedalt 
seotud asjaomase riigiga. Piirangute seadmine või avalikustamisnõuete kehtestamine 
turuosalistele takistab neil osalistel investeerimast sellisesse võlga, mis toob kaasa mõju 
ettevõtete suutlikkusele suurendada rahalisi vahendeid.

Muudatusettepanek 175
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Krediidiriski vahetuslepingu ostmist (13) Krediidiriski vahetuslepingu ostmist, 
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ilma aluseks olevas riigi võlakohustuses 
pikka positsiooni omamata võib 
majanduslikus mõttes käsitada aluseks 
olevas võlainstrumendis lühikese 
positsiooni võtmisena. Riigi 
võlakohustusega seotud lühikese 
netopositsiooni arvutamisel tuleks 
seepärast arvesse võtta riigi võlakohustuse 
emitendi kohustustega seotud krediidiriski 
vahetustehinguid. Krediidiriski 
vahetustehingute positsioone tuleks arvesse 
võtta nii selleks, et teha kindlaks, kas 
füüsilisel või juriidilisel isikul on seoses 
riigi võlakohustustega märkimisväärne 
lühike netopositsioon, millest tuleb teatada 
pädevale asutusele, kui ka selleks, et teha 
kindlaks, kas tal on seoses riigi 
võlakohustuse emitendiga märkimisväärne 
katmata krediidiriski vahetustehingu 
positsioon, millest tuleb teatada pädevale 
asutusele.

omamata aluseks olevas riigi 
võlakohustuses pikka positsiooni või muud 
vara või väärtpabereid, mis asuvad 
üksustes või mille on emiteerinud 
üksused, mis kuuluvad vastavasse 
jurisdiktsiooni, mille väärtust mõjutab 
tõenäoliselt negatiivselt asjaomase riigi 
krediidivõimelisuse langus, võib 
majanduslikus mõttes käsitada aluseks 
olevas võlainstrumendis lühikese 
positsiooni võtmisena. Riigi 
võlakohustusega seotud lühikese 
netopositsiooni arvutamisel tuleks 
seepärast arvesse võtta riigi võlakohustuse 
emitendi kohustustega seotud krediidiriski 
vahetustehinguid. Krediidiriski 
vahetustehingute positsioone tuleks arvesse 
võtta nii selleks, et teha kindlaks, kas 
füüsilisel või juriidilisel isikul on seoses 
riigi võlakohustustega märkimisväärne 
lühike netopositsioon, millest tuleb teatada 
pädevale asutusele, kui ka selleks, et teha 
kindlaks, kas tal on seoses riigi 
võlakohustuse emitendiga märkimisväärne 
katmata krediidiriski vahetustehingu 
positsioon, millest tuleb teatada pädevale 
asutusele.

Or. en

Selgitus

Riiklikke krediidiriski vahetustehinguid kasutatakse riigi riski maandamiseks eri viisidel, mitte 
üksnes võlapositsioonide kaudu (nt hoides varaportfelli või vara, mis asub vastavas 
jurisdiktsioonis). Vastavalt sellele ei tuleks liidu liikmesriigi kohustusega seotud krediidiriski 
vahetustehingu positsiooni pidada katteta positsiooniks, kui seda kasutatakse portfellis 
hoituna riski maandamiseks.

Muudatusettepanek 176
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Krediidiriski vahetuslepingu ostmist 
ilma aluseks olevas riigi võlakohustuses 
pikka positsiooni omamata võib 
majanduslikus mõttes käsitada aluseks 
olevas võlainstrumendis lühikese 
positsiooni võtmisena. Riigi 
võlakohustusega seotud lühikese 
netopositsiooni arvutamisel tuleks 
seepärast arvesse võtta riigi võlakohustuse 
emitendi kohustustega seotud krediidiriski 
vahetustehinguid. Krediidiriski 
vahetustehingute positsioone tuleks arvesse 
võtta nii selleks, et teha kindlaks, kas 
füüsilisel või juriidilisel isikul on seoses 
riigi võlakohustustega märkimisväärne 
lühike netopositsioon, millest tuleb teatada 
pädevale asutusele, kui ka selleks, et teha 
kindlaks, kas tal on seoses riigi 
võlakohustuse emitendiga märkimisväärne 
katmata krediidiriski vahetustehingu 
positsioon, millest tuleb teatada pädevale 
asutusele.

(13) Krediidiriski vahetuslepingu ostmist 
ilma aluseks olevas riigi võlakohustuses 
pikka positsiooni omamata võib 
majanduslikus mõttes käsitada aluseks 
olevas võlainstrumendis lühikese 
positsiooni võtmisena. Riigi 
võlakohustusega seotud lühikese 
netopositsiooni arvutamisel tuleks 
seepärast arvesse võtta riigi võlakohustuse 
emitendi kohustustega seotud krediidiriski 
vahetustehinguid. Krediidiriski 
vahetustehingute positsioone tuleks arvesse 
võtta nii selleks, et teha kindlaks, kas 
füüsilisel või juriidilisel isikul on seoses 
riigi võlakohustustega märkimisväärne 
lühike netopositsioon, millest tuleb teatada 
pädevale asutusele, kui ka selleks, et teha 
kindlaks, kas tal on märkimisväärne 
katmata krediidiriski vahetustehingu 
positsioon, mis on käesoleva määruse 
kohaselt keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Krediidiriski vahetuslepingu ostmist 
ilma aluseks olevas riigi võlakohustuses 
pikka positsiooni omamata võib 
majanduslikus mõttes käsitada aluseks 
olevas võlainstrumendis lühikese 
positsiooni võtmisena. Riigi 
võlakohustusega seotud lühikese 
netopositsiooni arvutamisel tuleks 
seepärast arvesse võtta riigi võlakohustuse 
emitendi kohustustega seotud krediidiriski 
vahetustehinguid. Krediidiriski 

(13) Krediidiriski vahetuslepingu ostmist 
ilma aluseks olevas riigi võlakohustuses 
pikka positsiooni omamata võib 
majanduslikus mõttes käsitada aluseks 
olevas võlainstrumendis katteta lühikese 
positsiooni võtmisena. Riigi 
võlakohustusega seotud lühikese 
netopositsiooni arvutamisel tuleks 
seepärast arvesse võtta riigi võlakohustuse 
emitendi kohustustega seotud krediidiriski 
vahetustehinguid. Krediidiriski 
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vahetustehingute positsioone tuleks arvesse 
võtta nii selleks, et teha kindlaks, kas 
füüsilisel või juriidilisel isikul on seoses 
riigi võlakohustustega märkimisväärne 
lühike netopositsioon, millest tuleb teatada 
pädevale asutusele, kui ka selleks, et teha 
kindlaks, kas tal on seoses riigi 
võlakohustuse emitendiga märkimisväärne 
katmata krediidiriski vahetustehingu 
positsioon, millest tuleb teatada pädevale 
asutusele.

vahetustehingute positsioone tuleks arvesse 
võtta nii selleks, et teha kindlaks, kas 
füüsilisel või juriidilisel isikul on seoses 
riigi võlakohustustega märkimisväärne 
lühike netopositsioon, millest tuleb teatada 
pädevale asutusele, kui ka selleks, et teha 
kindlaks, kas tal on seoses riigi 
võlakohustuse emitendiga märkimisväärne 
katmata krediidiriski vahetustehingu 
positsioon, millest tuleb teatada pädevale 
asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et läbipaistvuse tagamise kord 
oleks tõhus, tuleb seda kohaldada 
olenemata füüsilise või juriidilise isiku 
asukohast, sealhulgas juhul, kui füüsiline 
või juriidiline isik asub väljaspool ELi, 
kuid tal on märkimisväärne lühike 
positsioon seoses äriühinguga, kelle 
aktsiatega on lubatud kaubelda ELi 
kauplemiskohas, või liikmesriigi või ELi 
emiteeritud võlakohustuste lühike 
netopositsioon.

(15) Selleks et läbipaistvuse tagamise kord 
oleks tõhus, tuleb seda kohaldada 
olenemata füüsilise või juriidilise isiku 
asukohast, sealhulgas juhul, kui füüsiline 
või juriidiline isik asub väljaspool ELi, 
kuid tal on märkimisväärne lühike 
positsioon seoses käesolevas määruses 
käsitletud finantsinstrumendiga.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Aktsiate või riigi võlakohustuse 
katteta lühikeseks müük võib mõnikord 

(16) Aktsiate või riigi võlakohustuse 
katteta lühikeseks müük võib olla üks 
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suurendada arvelduse ebaõnnestumise ja 
volatiilsuse riski. Selliste riskide 
piiramiseks on asjakohane kehtestada 
katteta lühikeseks müügi suhtes 
proportsionaalsed piirangud. 
Üksikasjalikud piirangud peaksid võtma 
arvesse erinevaid eeskirju, millega praegu 
reguleeritakse kattega lühikeseks müüki. 
Samuti on asjakohane kehtestada 
kauplemiskohtadele nõuded seoses
sisseostumenetluste ja karistustega, mida 
kohaldatakse kõnealuste instrumentidega 
tehtavate tehingute arvelduse 
ebaõnnestumise korral. Sisseostumenetlusi 
ja arvelduse hilinemist käsitlevad nõuded 
peaksid olema arvelduskorra põhinormid.

mitmest muust ebaõnnestumise ja 
volatiilsuse tegevuslikust põhjusest. 
Meetmed, millega selliseid riske piirata 
ning kehtestada ka asjakohased 
sisseostumenetlused ja karistused, mida 
kohaldatakse tehingute arvelduse 
ebaõnnestumise korral, tuleks välja 
töötada komisjoni eelseisvates 
arvelduskorda käsitlevates ettepanekutes.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Aktsiate või riigi võlakohustuse 
katteta lühikeseks müük võib mõnikord 
suurendada arvelduse ebaõnnestumise ja
volatiilsuse riski. Selliste riskide 
piiramiseks on asjakohane kehtestada 
katteta lühikeseks müügi suhtes 
proportsionaalsed piirangud.
Üksikasjalikud piirangud peaksid võtma 
arvesse erinevaid eeskirju, millega praegu 
reguleeritakse kattega lühikeseks müüki. 
Samuti on asjakohane kehtestada 
kauplemiskohtadele nõuded seoses 
sisseostumenetluste ja karistustega, mida 
kohaldatakse kõnealuste instrumentidega 
tehtavate tehingute arvelduse 
ebaõnnestumise korral. 
Sisseostumenetlusi ja arvelduse hilinemist 
käsitlevad nõuded peaksid olema 
arvelduskorra põhinormid.

(16) Aktsiate või riigi võlakohustuse 
katteta lühikeseks müük võib mõnikord 
suurendada arvelduse ebaõnnestumise,
volatiilsuse ja turu kuritarvitamise riski. 
Selliste riskide piiramiseks on asjakohane
kehtestada katteta lühikeseks müügi suhtes 
proportsionaalsed piirangud.
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Or. en

Selgitus

Väärtpaberite eelnev laenamine suurendab kauplemisprotsessi keerukust, sest samal ajal kui 
korraldus esitatakse, ei ole selge, kas ja millal korraldus täidetakse. Kui laenukokkulepped 
tuleks teha eelnevalt, tehtaks palju ebavajalikke kokkuleppeid, mille tulemuseks oleks 
laenuturu moonutamine. See vähendaks oluliselt väärtpaberitega kauplemise tõhusust ja 
suurendaks kauplemiskulusid.

Muudatusettepanek 181
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Aktsiate või riigi võlakohustuse
katteta lühikeseks müük võib mõnikord 
suurendada arvelduse ebaõnnestumise ja 
volatiilsuse riski. Selliste riskide 
piiramiseks on asjakohane kehtestada 
katteta lühikeseks müügi suhtes 
proportsionaalsed piirangud. 
Üksikasjalikud piirangud peaksid võtma 
arvesse erinevaid eeskirju, millega praegu 
reguleeritakse kattega lühikeseks müüki. 
Samuti on asjakohane kehtestada 
kauplemiskohtadele nõuded seoses 
sisseostumenetluste ja karistustega, mida 
kohaldatakse kõnealuste instrumentidega 
tehtavate tehingute arvelduse 
ebaõnnestumise korral. Sisseostumenetlusi 
ja arvelduse hilinemist käsitlevad nõuded 
peaksid olema arvelduskorra põhinormid.

(16) Aktsiate katteta lühikeseks müük võib 
olla üks mitmest muust ebaõnnestumise ja 
volatiilsuse tegevuslikust põhjusest. 
Meetmed, millega selliseid riske piirata 
ning kehtestada ka asjakohased 
sisseostumenetlused ja karistused, mida 
kohaldatakse tehingute arvelduse 
ebaõnnestumise korral, tuleks välja 
töötada komisjoni eelseisvates 
arvelduskorda käsitlevates ettepanekutes 
ning need peaksid võtma arvesse 
komisjoni alarühma, arveldustsüklite 
ühtlustamise töörühma tööd.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Aktsiate või riigi võlakohustuse
katteta lühikeseks müük võib mõnikord 
suurendada arvelduse ebaõnnestumise ja 
volatiilsuse riski. Selliste riskide 
piiramiseks on asjakohane kehtestada 
katteta lühikeseks müügi suhtes 
proportsionaalsed piirangud.
Üksikasjalikud piirangud peaksid võtma 
arvesse erinevaid eeskirju, millega praegu 
reguleeritakse kattega lühikeseks müüki. 
Samuti on asjakohane kehtestada 
kauplemiskohtadele nõuded seoses 
sisseostumenetluste ja karistustega, mida 
kohaldatakse kõnealuste instrumentidega 
tehtavate tehingute arvelduse 
ebaõnnestumise korral.Sisseostumenetlusi 
ja arvelduse hilinemist käsitlevad nõuded 
peaksid olema arvelduskorra põhinormid.

(16) Aktsiate katteta lühikeseks müük 
suurendab turuga manipuleerimise
arvelduse ebaõnnestumise ja volatiilsuse 
riski. Seetõttu on keelatud aktsiate katteta 
lühikeseks müük ja krediidiriski 
vahetustehingutega seotud katmata 
positsioonid. On asjakohane lubada ainult 
eelnevalt laenatud väärtpaberite või võla 
lühikeseks müük või laenutagatisega 
väärtpaberite või võla lühikeseks müük. 
Samuti on asjakohane kehtestada nõuded 
seoses sisseostumenetluste ja karistustega, 
mida kohaldatakse kõnealuste 
instrumentidega tehtavate tehingute 
arvelduse ebaõnnestumise korral. 
Sisseostumenetlusi ja arvelduse hilinemist 
käsitlevad nõuded peaksid olema 
arvelduskorra põhinormid.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Aktsiate või riigi võlakohustuse 
katteta lühikeseks müük võib mõnikord 
suurendada arvelduse ebaõnnestumise ja 
volatiilsuse riski. Selliste riskide 
piiramiseks on asjakohane kehtestada 
katteta lühikeseks müügi suhtes 
proportsionaalsed piirangud. 
Üksikasjalikud piirangud peaksid võtma 
arvesse erinevaid eeskirju, millega praegu 
reguleeritakse kattega lühikeseks müüki. 
Samuti on asjakohane kehtestada 
kauplemiskohtadele nõuded seoses 
sisseostumenetluste ja karistustega, mida 
kohaldatakse kõnealuste instrumentidega 
tehtavate tehingute arvelduse 

(16) Aktsiate või riigi võlakohustuse 
katteta lühikeseks müük võib mõnikord 
suurendada arvelduse ebaõnnestumise ja 
volatiilsuse riski. Selliste riskide 
piiramiseks on asjakohane kehtestada 
katteta lühikeseks müügi suhtes 
proportsionaalsed piirangud. 
Üksikasjalikud piirangud peaksid võtma 
arvesse erinevaid eeskirju, millega praegu 
reguleeritakse kattega lühikeseks müüki. 
Samuti on asjakohane kehtestada 
kauplemiskohtadele nõuded seoses 
sisseostumenetluste ja karistustega, mida 
kohaldatakse kõnealuste instrumentidega 
tehtavate tehingute arvelduse 
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ebaõnnestumise korral. Sisseostumenetlusi 
ja arvelduse hilinemist käsitlevad nõuded 
peaksid olema arvelduskorra põhinormid.

ebaõnnestumise korral. Sisseostumenetlusi 
ja arvelduse hilinemist käsitlevad nõuded 
peaksid olema arvelduskorra põhinormid.
Käesoleva määrusega ei peaks piirama või 
keelama riigi võlakohustuse krediidiriski 
vahetustehingutega seotud katmata 
positsioone.

Or. en

Selgitus

Riigi võlakohustuse krediidiriski vahetustehingutega seotud katmata positsioonide 
keelustamisel oleks kahjulik mõju riigi võlakohustuste turgude likviidsusele ning see oleks 
ebaproportsionaalne süsteemsete riskide suhtes, mida kõnealused positsioonid endast 
kujutavad.

Muudatusettepanek 184
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Aktsiate või riigi võlakohustuse 
katteta lühikeseks müük võib mõnikord 
suurendada arvelduse ebaõnnestumise ja 
volatiilsuse riski. Selliste riskide 
piiramiseks on asjakohane kehtestada 
katteta lühikeseks müügi suhtes 
proportsionaalsed piirangud. 
Üksikasjalikud piirangud peaksid võtma 
arvesse erinevaid eeskirju, millega praegu 
reguleeritakse kattega lühikeseks müüki. 
Samuti on asjakohane kehtestada 
kauplemiskohtadele nõuded seoses 
sisseostumenetluste ja karistustega, mida 
kohaldatakse kõnealuste instrumentidega 
tehtavate tehingute arvelduse 
ebaõnnestumise korral. Sisseostumenetlusi 
ja arvelduse hilinemist käsitlevad nõuded 
peaksid olema arvelduskorra põhinormid.

(16) Aktsiate või riigi võlakohustuse 
katteta lühikeseks müük võib mõnikord 
suurendada arvelduse ebaõnnestumise ja 
volatiilsuse riski. Selliste riskide 
piiramiseks on asjakohane kehtestada 
katteta lühikeseks müügi suhtes 
proportsionaalsed piirangud. Komisjon
peaks võtma arvesse erinevaid eeskirju, 
millega praegu reguleeritakse kattega 
lühikeseks müüki. Samuti on asjakohane 
kehtestada kauplemiskohtadele nõuded 
seoses sisseostumenetluste ja karistustega, 
mida kohaldatakse kõnealuste 
instrumentidega tehtavate tehingute 
arvelduse ebaõnnestumise korral.
Sisseostumenetlusi ja arvelduse hilinemist 
käsitlevad nõuded peaksid olema 
arvelduskorra põhinormid. Arvelduste ja 
sisseostmisega seotud meetmeid tuleks 
siiski käsitleda teises liidu õigusaktis, 
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muus kontekstis kui lühikeseks müük, sest 
need ei ole ainuomased lühikeseks 
müügile.

Or. en

Selgitus

Arvelduse ebaõnnestumine on oluline ning seda tuleb käsitleda pigem horisontaalselt kui 
vertikaalselt. On hulk toimingulisi põhjusi, miks arvelduse ebaõnnestumine ei ole seotud 
lühikeseks müügiga. Väärtpaberite keskdepositooriumil ei ole võimalik teada, kas arvelduse 
ebaõnnestumine tuleneb katmata lühikeseks müügist. Arvelduskorra parandamiseks tehtavad 
jõupingutused peaksid olema hõlmatud väärtpaberite arveldamist käsitleva õigusaktiga või 
väärtpaberite keskdepositooriumit käsitleva määrusega.

Muudatusettepanek 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Aktsiate või riigi võlakohustuse 
katteta lühikeseks müük võib mõnikord
suurendada arvelduse ebaõnnestumise ja 
volatiilsuse riski. Selliste riskide
piiramiseks on asjakohane kehtestada 
katteta lühikeseks müügi suhtes 
proportsionaalsed piirangud. 
Üksikasjalikud piirangud peaksid võtma
arvesse erinevaid eeskirju, millega praegu 
reguleeritakse kattega lühikeseks müüki. 
Samuti on asjakohane kehtestada 
kauplemiskohtadele nõuded seoses 
sisseostumenetluste ja karistustega, mida 
kohaldatakse kõnealuste instrumentidega 
tehtavate tehingute arvelduse 
ebaõnnestumise korral. Sisseostumenetlusi 
ja arvelduse hilinemist käsitlevad nõuded 
peaksid olema arvelduskorra põhinormid.

(16) Aktsiate või riigi võlakohustuse 
katteta lühikeseks müük võib suurendada
arvelduse ebaõnnestumise ja volatiilsuse 
riski. Selliste probleemide leevendamiseks 
ja ühtse rahvusvahelise käsitlusviisi 
säilitamiseks on asjakohane võtta
lühikeseks müügi aluseks varem laenatud 
väärtpaberid või väärtpaberid, mille puhul 
on põhjust arvata, et väärtpabereid saab 
laenata, võttes arvesse erinevaid eeskirju, 
millega praegu reguleeritakse kattega 
lühikeseks müüki. Samuti on asjakohane 
kehtestada nõuded seoses 
sisseostumenetluste ja karistustega, mida 
kohaldatakse kõnealuste instrumentidega 
tehtavate tehingute arvelduse 
ebaõnnestumise korral. Sisseostumenetlusi 
ja arvelduse hilinemist käsitlevad nõuded 
peaksid olema arvelduskorra põhinormid.

Or. en
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Muudatusettepanek 186
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Aktsiate või riigi võlakohustuse 
katteta lühikeseks müük võib mõnikord 
suurendada arvelduse ebaõnnestumise ja 
volatiilsuse riski. Selliste riskide 
piiramiseks on asjakohane kehtestada 
katteta lühikeseks müügi suhtes 
proportsionaalsed piirangud. 
Üksikasjalikud piirangud peaksid võtma 
arvesse erinevaid eeskirju, millega praegu 
reguleeritakse kattega lühikeseks müüki. 
Samuti on asjakohane kehtestada 
kauplemiskohtadele nõuded seoses 
sisseostumenetluste ja karistustega, mida 
kohaldatakse kõnealuste instrumentidega 
tehtavate tehingute arvelduse 
ebaõnnestumise korral. Sisseostumenetlusi 
ja arvelduse hilinemist käsitlevad nõuded 
peaksid olema arvelduskorra põhinormid.

(16) Aktsiate või riigi võlakohustuse 
katteta lühikeseks müük võib mõnikord 
suurendada arvelduse ebaõnnestumise ja 
volatiilsuse riski. Selliste riskide 
piiramiseks on asjakohane kehtestada 
katteta lühikeseks müügi suhtes 
proportsionaalsed piirangud. 
Üksikasjalikud piirangud peaksid võtma 
arvesse erinevaid eeskirju, millega praegu 
reguleeritakse kattega lühikeseks müüki. 
Katteta lühikeseks müük ja kaupadega 
seotud lühikeseks müük peaks olema 
keelatud, sest neil puudub 
makromajanduslik kasu ning nendega 
kaasnevad süsteemsed riskid, mida ei ole 
võimalik eelnevalt hinnata ega tuvastada 
ja mille maksavad lühikeseks müüja 
kohustuste täitmata jätmise korral kinni 
mitte ainult keskne vastaspool, vaid jällegi 
ka maksumaksjad. Kui kaupadega seoses 
on vaja riski maandada, saab selleks 
kasutada muid vahendeid, nagu futuurid 
ja optsioonid. Samuti on asjakohane 
kehtestada kauplemiskohtadele nõuded 
seoses sisseostumenetluste ja karistustega, 
mida kohaldatakse kõnealuste 
instrumentidega tehtavate tehingute 
arvelduse ebaõnnestumise korral. 
Sisseostumenetlusi ja arvelduse hilinemist 
käsitlevad nõuded peaksid olema 
arvelduskorra põhinormid.

Or.de

Muudatusettepanek 187
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Arvelduskorra süsteemid 
(sisseostud ja karistused) on liidus juba 
aastaid olemas olnud. Vajadus ühtlustada 
need süsteemid ning ulatuslikumad 
arveldustsükleid käsitlevad süsteemid 
viisid 2009. aastal komisjoni ja 
finantssektori moodustatud 
arveldustsüklite ühtlustamise töörühma 
loomiseni. Alarühm uurib praegu, kuidas 
ühtlustada liidu sisseostmis- ja 
karistussüsteeme. On tõenäoline, et 
alarühma töö saab valmis õigel ajal, et 
teavitada komisjoni väärtpaberite 
keskdepositooriumi käsitleva õigusakti 
ettepaneku kohta, milles määratletakse 
nende süsteemide üksikasjalik toimimine.

Or.en

Muudatusettepanek 188
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Kui arvelduskord on hästi toimivate 
finantsturgude oluline osa, tunnistatakse, 
et arvelduste ebaõnnestumisi on erinevat 
laadi ning need ei piirdu üksnes 
lühikeseks müügiga. Kuigi arvelduskord, 
sh arvelduse hilinemisega seotud 
karistused ja muud asjakohased meetmed, 
ei peaks kuuluma käesoleva määruse 
reguleerimisalasse, peaks komisjon 
tegema selles valdkonnas enne 
2011. aasta lõppu konkreetsed 
ettepanekud paralleelselt ettepanekuga 
luua väärtpaberite keskdepositooriumide 
ühtlustatud õigusraamistik.

Or.en
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Selgitus

Arvelduse ebaõnnestumine on oluline ning seda tuleb käsitleda pigem horisontaalselt kui 
vertikaalselt. On hulk toimingulisi põhjusi, miks arvelduse ebaõnnestumine ei ole seotud 
lühikeseks müügiga. Väärtpaberite keskdepositooriumil ei ole võimalik teada, kas arvelduse 
ebaõnnestumine tuleneb katmata lühikeseks müügist. Arvelduskorra parandamiseks tehtavad 
jõupingutused peaksid olema hõlmatud väärtpaberite arveldamist käsitleva õigusaktiga või 
väärtpaberite keskdepositooriumit käsitleva määrusega.

Muudatusettepanek 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Liidu ühine arvelduskord on 
oluline hästi toimivate liidu 
finantsturgude loomiseks. Liidu 
arvelduskorra loomist, sh ühtlustatud 
sularahahüvitisi käsitlevaid eeskirju,
karistusi ja ühtlustatud jõustamiseeskirju 
(nt sisseostmine) tuleks käsitleda eraldi, 
ulatuslikumas õigusaktis, mille kohta 
komisjon teeb ettepaneku 2011. aastal.

Or. en

Selgitus

Arvelduse ebaõnnestumisega seoses peaksid tulevased ELi õigusaktid hõlmama ühtlustatud 
karistusi ja ühtlustatud jõustamiseeskirju (nt eeskirjad sisseostmise ja sularahahüvitiste 
kohta). Käesolev komisjonile esitatud õiguslik käsitlusviis võiks toetuda artiklile 13, kuid 
laiendada artikli 13 kohaldamisala nii käsitletud finantsinstrumentide kui ka 
kauplemiskohtade osas.

Muudatusettepanek 190
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Riigi võlakohustuse krediidiriski 
vahetustehingud peaksid põhinema 
kindlustushuvi põhimõttel. Riigi 
võlakohustuse krediidiriski 
vahetustehingutega seotud katmata 
positsioone kasutatakse riigi võlakirjade 
suhtes lühikeste positsioonide võtmiseks, 
asjaomastelt võlakirjaturgudelt likviidsuse 
äravõtmiseks ja liikmesriikide 
laenukulude suurendamiseks, millel on 
negatiivne mõju nende võimele 
kriisiperioodidel oma võlgu 
refinantseerida. Riigi võlakohustuse 
krediidiriski vahetustehingutega seotud 
katmata positsioonid tuleks seetõttu 
keelata.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Riigi võlakohustuse krediidiriski 
vahetustehingud peaksid põhinema 
kindlustushuvi põhimõttel, kuid 
tunnustama samas, et riigi suhtes võib 
olla ka muid osaluse vorme kui ainult 
võlakirja omandiõigus.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Riigi võlakohustuse ja riigi 
võlakohustuse krediidiriski 
vahetustehingutega seotud meetmed, 
sealhulgas suurema läbipaistvuse nõuded 
ja katteta lühikeseks müügi piirangud
peaksid olema proportsionaalsed, piiramata 
samas likviidsust riigivõlakirjade turul ja 
riigivõlakirjade repoturul.

(17) Riigi võlakohustuse ja riigi 
võlakohustuse krediidiriski 
vahetustehingutega seotud meetmed, 
sealhulgas suurema läbipaistvuse nõuded 
peaksid olema proportsionaalsed, piiramata 
samas tõhusust riigivõlakirjade turul ja 
riigivõlakirjade repoturul.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Riigi võlakohustuse ja riigi 
võlakohustuse krediidiriski 
vahetustehingutega seotud meetmed, 
sealhulgas suurema läbipaistvuse nõuded ja 
katteta lühikeseks müügi piirangud peaksid 
olema proportsionaalsed, piiramata samas 
likviidsust riigivõlakirjade turul ja 
riigivõlakirjade repoturul.

(17) Riigi võlakohustuse ja riigi 
võlakohustuse krediidiriski 
vahetustehingutega seotud meetmed, 
sealhulgas suurema läbipaistvuse nõuded ja 
katteta lühikeseks müügi piirangud peaksid 
olema proportsionaalsed, piiramata samas 
likviidsust riigivõlakirjade turul ja 
riigivõlakirjade repoturul. Riigi 
võlakohustuse krediidiriski 
vahetustehinguid kasutatakse muude 
riskide maandamiseks kui otsene avatus 
riigi võlakoormusele. Käesolev määrus ei 
tohiks seepärast piirata või keelata 
katmata positsioone riigi võlakohustuste 
krediidiriski vahetustehingutes.

Or. en

Selgitus

Katmata positsioonide keelul riigi võlakohustuse krediidiriski vahetustehingutes oleks 
negatiivne mõju riigi võlakohustuste turgudele ja see oleks ebaproportsionaalne süsteemse 
riski suhtes, mida sellised positsioonid tekitavad. See muudaks avalike teenuste, näiteks 
tervishoiu-, pensioni- ja sotsiaalhoolekandeteenused, jaoks raha kogumise liikmesriikidele 
palju kulukamaks.
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Muudatusettepanek 194
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Riigi võlakohustuse ja riigi 
võlakohustuse krediidiriski 
vahetustehingutega seotud meetmed, 
sealhulgas suurema läbipaistvuse nõuded ja 
katteta lühikeseks müügi piirangud peaksid 
olema proportsionaalsed, piiramata samas 
likviidsust riigivõlakirjade turul ja 
riigivõlakirjade repoturul.

(17) Riigi võlakohustuse ja riigi 
võlakohustuse krediidiriski 
vahetustehingutega seotud meetmed, 
sealhulgas suurema läbipaistvuse nõuded ja 
katteta lühikeseks müügi piirangud peaksid 
olema proportsionaalsed, piiramata samas 
likviidsust riigivõlakirjade turul ja 
riigivõlakirjade repoturul. Riigi 
võlakohustuse krediidiriski 
vahetustehinguid kasutatakse tihti ja 
seaduslikult muude riskide maandamiseks 
kui otsene avatus riigi võlakoormusele. 
Käesolev määrus ei tohiks seepärast 
keelata katmata positsioone riigi 
võlakohustuse krediidiriski 
vahetustehingutes.

Or. en

Selgitus

Katmata positsioonide keelul või piirangul riigi võlakohustuse krediidiriski vahetustehingutes 
võib olla riigi võlakohustuste turgude likviidsusele negatiivne mõju, muutes avalike teenuste 
hankimise liikmesriikide valitsustele kulukamaks ja asetades Euroopa maksumaksjatele 
suurema koormuse.

Muudatusettepanek 195
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Aktsiatega lubatakse üha enam 
kaubelda erinevatel turgudel ELis ja 
väljaspool seda. Paljude suurte väljaspool 

(18) Aktsiatega lubatakse üha enam 
kaubelda erinevatel turgudel ELis ja 
väljaspool seda. Paljude suurte väljaspool 
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ELi asuvate ettevõtete aktsiatega 
kaubeldakse samas ELi 
kauplemiskohtades. Tõhususe eesmärgil on 
asjakohane teha väärtpaberite suhtes
erand teatavatest teatamis- ja 
avalikustamisnõuetest, kui asjaomase 
väärtpaberi peamine kauplemiskoht asub 
väljaspool ELi.

ELi asuvate ettevõtete aktsiatega 
kaubeldakse samas ELi 
kauplemiskohtades. Tõhususe eesmärgil on 
asjakohane hõlmata ka väärtpaberid, kui 
asjaomase väärtpaberi peamine 
kauplemiskoht asub väljaspool ELi.

Or. en

Selgitus

Teatamis- ja avalikustamisnõudeid on võimalik ka tõhusalt väärtpaberite suhtes kohaldada, 
kui asjaomase väärtpaberi peamine kauplemiskoht asub väljaspool ELi.Nende suhtes erandi 
loomine võib tekitada probleemi seoses õigusliku arbitraažiga, kõnealuse eeskirja tulemusena 
oleks äriühingutel stiimul viia oma tegevus EList välja.

Muudatusettepanek 196
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Turutegemisel on likviidsuse 
tagamisel ELi turgudel oluline roll ja 
turutegijad peavad oma tegevuses võtma 
lühikesi positsioone. Nõuete kehtestamine 
sellise tegevuse suhtes võib pärssida 
likviidsust ja oluliselt vähendada ELi 
turgude tõhusust. Enamik turutegijad ei 
võta tavaliselt märkimisväärseid lühikesi 
positsioone, välja arvatud väga lühikeseks 
ajaks. Seepärast on asjakohane teha 
turutegemisega seotud füüsiliste ja 
juriidiliste isikute suhtes erand nõuetest,
mis võivad pärssida nende võimalusi 
sellise funktsiooni täitmisel ja seega 
negatiivselt mõjutada ELi turgusid. 
Selleks et kõnealust erandit saaks 
kohaldada ka kolmandate riikide üksuste 
suhtes, tuleb ette näha kolmanda riigi 
turgude samaväärsuse hindamise kord. 
Erandit tuleks kohaldada turutegemisega 
seotud erinevate toimingute suhtes, kuid 
see ei hõlma kauplemist endale kuuluvate 

(19) Turutegemisel on likviidsuse 
tagamisel ELi turgudel teatav roll ja 
turutegijad peavad tagama väärtpaberite 
kaubeldavuse (turu likviidsuse) pidevalt 
ostu- ja müügihindasid määrates.
Toimival turul saab müük toimuda ainult 
turutegija kehtestatud tingimuste alusel. 
Börsieeskirjade kohaselt peab turutegija 
üldjuhul määrama ainult tema poolt 
omandatavate aktsiate või võlakirjade 
minimaalse koguse. Lisaks ei ole võimalik 
eelnevalt kindlaks määratud hinnavahet 
suurendada; kuid siiski ei tohiks 
turutegijalt nõuda õiglase või 
finantsmatemaatilistel arvutustel 
põhineva väärtuse esitamist. See-eest võib 
turutegija määrata hinnakujunduse. Kui 
turutegija lõpetab tegevuse ilma aktsiaid 
tagasi ostmata, muutub järelturg 
mittelikviidseks ja keskne vastaspool peab 
sekkuma, kui kauplemine toimub 
kõnealuse asutuse kaudu. Seetõttu tuleb 
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vahenditega. Samuti on asjakohane 
kehtestada erand teatavate 
esmasturutehingute suhtes (nt riigi 
võlakohustuste ja stabiliseerimiskavadega 
seotud tehingud), kuna need on olulised 
turu tõhusa toimimise tagamiseks. Erandite 
kasutamisest tuleb teatada pädevatele 
asutustele ja kõnealustel asutustel peaks 
olema õigus keelata füüsilisel või 
juriidilisel isikul erandit kasutada, kui isik 
ei täida asjaomaseid kriteeriume. Samuti 
peaks pädevatel asutustel olema õigus 
nõuda füüsiliselt või juriidiliselt isikult 
teavet erandi kasutamise kohta.

käesolevat määrust kohaldada sellise 
turutegemisega seotud füüsiliste ja 
juriidiliste isikute suhtes. Selleks et 
kõnealust erandit saaks kohaldada ka 
kolmandate riikide üksuste suhtes, tuleb 
ette näha kolmanda riigi turgude 
samaväärsuse hindamise kord. Erandit 
tuleks kohaldada turutegemisega seotud 
erinevate toimingute suhtes, kuid see ei 
hõlma kauplemist endale kuuluvate 
vahenditega. Samuti on asjakohane 
kehtestada erand teatavate 
esmasturutehingute suhtes (nt riigi 
võlakohustuste ja stabiliseerimiskavadega 
seotud tehingud), kuna need on olulised 
turu tõhusa toimimise tagamiseks. Erandite 
kasutamisest tuleb teatada pädevatele 
asutustele ja kõnealustel asutustel peaks 
olema õigus keelata füüsilisel või 
juriidilisel isikul erandit kasutada, kui isik 
ei täida asjaomaseid kriteeriume. Samuti 
peaks pädevatel asutustel olema õigus 
nõuda füüsiliselt või juriidiliselt isikult 
teavet erandi kasutamise kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 197
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Turutegemisel on likviidsuse 
tagamisel ELi turgudel oluline roll ja 
turutegijad peavad oma tegevuses võtma 
lühikesi positsioone. Nõuete kehtestamine 
sellise tegevuse suhtes võib pärssida 
likviidsust ja oluliselt vähendada ELi 
turgude tõhusust. Enamik turutegijad ei 
võta tavaliselt märkimisväärseid lühikesi 
positsioone, välja arvatud väga lühikeseks 
ajaks. Seepärast on asjakohane teha 
turutegemisega seotud füüsiliste ja 
juriidiliste isikute suhtes erand nõuetest, 

(19) Turutegemisel on likviidsuse 
tagamisel ELi turgudel oluline roll ja 
turutegijad peavad oma tegevuses võtma 
lühikesi positsioone. Nõuete kehtestamine 
sellise tegevuse suhtes võib pärssida 
likviidsust ja oluliselt vähendada ELi 
turgude tõhusust. Enamik turutegijad ei 
võta tavaliselt märkimisväärseid lühikesi 
positsioone, välja arvatud väga lühikeseks 
ajaks. Seepärast on asjakohane teha 
turutegemisega seotud füüsiliste ja 
juriidiliste isikute suhtes erand nõuetest,
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mis võivad pärssida nende võimalusi 
sellise funktsiooni täitmisel ja seega 
negatiivselt mõjutada ELi turgusid. Selleks 
et kõnealust erandit saaks kohaldada ka 
kolmandate riikide üksuste suhtes, tuleb 
ette näha kolmanda riigi turgude 
samaväärsuse hindamise kord. Erandit 
tuleks kohaldada turutegemisega seotud 
erinevate toimingute suhtes, kuid see ei 
hõlma kauplemist endale kuuluvate 
vahenditega. Samuti on asjakohane 
kehtestada erand teatavate
esmasturutehingute suhtes (nt riigi 
võlakohustuste ja stabiliseerimiskavadega 
seotud tehingud), kuna need on olulised 
turu tõhusa toimimise tagamiseks. Erandite 
kasutamisest tuleb teatada pädevatele 
asutustele ja kõnealustel asutustel peaks 
olema õigus keelata füüsilisel või 
juriidilisel isikul erandit kasutada, kui isik 
ei täida asjaomaseid kriteeriume. Samuti 
peaks pädevatel asutustel olema õigus 
nõuda füüsiliselt või juriidiliselt isikult 
teavet erandi kasutamise kohta.

mis võivad pärssida nende võimalusi 
sellise funktsiooni täitmisel ja seega 
negatiivselt mõjutada ELi turgusid. Selleks 
et kõnealust erandit saaks kohaldada ka 
kolmandate riikide üksuste suhtes, tuleb 
ette näha kolmanda riigi turgude 
samaväärsuse hindamise kord. Erandit 
tuleks kohaldada turutegemisega seotud 
erinevate toimingute suhtes, mis 
panustavad adresseeritava likviidsuse 
suurendamisel. Samuti on asjakohane 
kehtestada erand esmasturutehingute suhtes 
(nt riigi võlakohustuste ja 
stabiliseerimiskavadega seotud tehingud), 
kuna need on olulised turu tõhusa 
toimimise tagamiseks. Erandite 
kasutamisest tuleb teatada pädevatele 
asutustele ja kõnealustel asutustel peaks 
olema õigus keelata füüsilisel või 
juriidilisel isikul erandit kasutada, kui isik 
ei täida asjaomaseid kriteeriume. Samuti 
peaks pädevatel asutustel olema õigus 
nõuda füüsiliselt või juriidiliselt isikult 
teavet erandi kasutamise kohta.

Or. en

Selgitus

Kõnealuse määruse kooskõlastamiseks finantsinstrumentide turgude direktiiviga tuleks 
hõlmata kauplemistegevusi, mida võib pidada turutegemiseks, nt kus ei toimu noteeringute 
avaldamist, vaid toimub vastastikune kauplemine turutegijate vahel, kus üks osapool rahuldab 
oma kliendi nimel teise osapoole kauplemisvajaduse või kui see toimub loovutamise põhjal.

Muudatusettepanek 198
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kui finantsinstrumendi hind 
kauplemiskohas märkimisväärselt langeb, 
peaks pädevatel asutustel olema võimalus 
ajutiselt piirata asjaomase instrumendi 

(22) Kui finantsinstrumendi hind 
märkimisväärselt langeb, peaks pädevatel 
asutustel olema võimalus ajutiselt piirata 
asjaomase instrumendi lühikeseks müüki, 
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lühikeseks müüki kõnealuses 
kauplemiskohas, et vajadusel viivitamata 
sekkuda kuni 24 tunniks, et peatada 
asjaomase instrumendi hinna korrapäratu 
langus.

et vajadusel viivitamata sekkuda, et 
peatada asjaomase instrumendi hinna 
korrapäratu langus.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kui finantsinstrumendi hind 
kauplemiskohas märkimisväärselt langeb, 
peaks pädevatel asutustel olema võimalus 
ajutiselt piirata asjaomase instrumendi 
lühikeseks müüki kõnealuses 
kauplemiskohas, et vajadusel viivitamata 
sekkuda kuni 24 tunniks, et peatada 
asjaomase instrumendi hinna korrapäratu 
langus.

(22) Kui finantsinstrumendi hind 
kauplemiskohas märkimisväärselt langeb, 
peaks pädevatel asutustel olema võimalus 
ajutiselt piirata asjaomase instrumendi 
lühikeseks müüki, et vajadusel viivitamata 
sekkuda, et peatada asjaomase instrumendi 
hinna korrapäratu langus.
Kauplemispiirangu kestus peaks võtma 
arvesse turuhäirete raskusastet.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kui finantsinstrumendi hind 
kauplemiskohas märkimisväärselt langeb, 
peaks pädevatel asutustel olema võimalus 
ajutiselt piirata asjaomase instrumendi 
lühikeseks müüki kõnealuses 
kauplemiskohas, et vajadusel viivitamata 
sekkuda kuni 24 tunniks, et peatada 
asjaomase instrumendi hinna korrapäratu 
langus.

(22) Kui finantsinstrumendi hind 
kauplemiskohas märkimisväärselt langeb
ja on olemas põhjendatud mure seoses 
piirkondliku või üleeuroopalise süsteemse 
probleemiga, peaks pädevatel asutustel 
olema võimalus ajutiselt piirata asjaomase 
instrumendi lühikeseks müüki oma 
jurisdiktsioonis või paluda vastavat 
piirangut muudes jurisdiktsioonides, et 
vajadusel viivitamata sekkuda kuni 24 
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tunniks, et peatada asjaomase instrumendi 
hinna korrapäratu langus.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kui finantsinstrumendi hind 
kauplemiskohas märkimisväärselt langeb, 
peaks pädevatel asutustel olema võimalus 
ajutiselt piirata asjaomase instrumendi 
lühikeseks müüki kõnealuses 
kauplemiskohas, et vajadusel viivitamata 
sekkuda kuni 24 tunniks, et peatada 
asjaomase instrumendi hinna korrapäratu 
langus.

(22) Kui finantsinstrumendi hind 
kauplemiskohas märkimisväärselt langeb, 
peaks pädevatel asutustel olema võimalus 
ajutiselt piirata asjaomase instrumendi 
lühikeseks müüki kõnealuses 
kauplemiskohas, et vajadusel viivitamata 
sekkuda, et peatada asjaomase instrumendi 
hinna korrapäratu langus ajavahemikuks, 
mis määratakse kindlaks vastavalt 
finantsturu häirete tõsidusele.

Or. de
Muudatusettepanek 202
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kui ebasoodsad sündmused või 
suundumused mõjutavad mitut liikmesriiki 
või neil on muu piiriülene mõju, on 
esmatähtis tagada tõhus konsulteerimine ja 
koostöö pädevate asutuste vahel. EVJA-l 
on sellises olukorras peamine roll pädevate 
asutuste tegevuse koordineerimisel. EVJA 
koosseisu kuuluvad eri liikmesriikide 
esindajad aitavad selle rolli täitmisele 
kaasa.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 203
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Pädevate asutuste ja EVJA
sekkumismeetmed lühikeseks müügi,
krediidiriski vahetustehingute ja muude 
tehingute piiramiseks peaksid olema ajutist 
laadi ja neid tuleks kohaldada ainult nii 
kaua ja sel määral, kui on vajalik ohu 
kõrvaldamiseks.

(27) Pädevate asutuste sekkumismeetmed 
lühikeseks müügi, krediidiriski 
vahetustehingute ja muude tehingute 
piiramiseks peaksid olema ajutist laadi ja 
neid tuleks kohaldada ainult nii kaua ja sel 
määral, kui on vajalik ohu kõrvaldamiseks.

Or. en

Selgitus

Volitus liikmesriigi turu tegevusse sekkuda peaks piirduma asjaomase pädeva asutusega, kes 
mõistab kohalikku turgu kõige paremini, seepärast ei tohiks kooskõlas EVJA määrusega 
(1095/2010) EVJA-l olla sekkumisvolitust.

Muudatusettepanek 204
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) EVJA-le tuleks anda üldised volitused 
uurida lühikeseks müügi või krediidiriski 
vahetustehingute kasutamisega seotud 
konkreetset küsimust või tegevust, et 
hinnata, kas kõnealune küsimus või 
tegevus võib ohustada finantsstabiilsust või 
turu usaldust. EVJA peaks pärast uurimist 
avaldama uurimistulemuste kohta aruande.

(29) Euroopa järelevalveasutusele (EVJA-
le) tuleks anda üldised volitused uurida 
lühikeseks müügi või krediidiriski 
vahetustehingute kasutamisega seotud 
konkreetset küsimust või tegevust, et 
hinnata, kas kõnealune küsimus või 
tegevus võib ohustada finantsstabiilsust või 
turu usaldust. Euroopa järelevalveasutus
(EVJA) peaks pärast uurimist avaldama 
uurimistulemuste kohta aruande ja kui 
Euroopa järelevalveasutus (EVJA) on 
seisukohal, et ELi tasandil tuleks 
meetmeid võtta, peaks kõnealuse asutuse 
otsus olema pädevatele asutustele siduv.
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Or. en

Muudatusettepanek 205
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Käesolev määrus järgib Euroopa Liidu 
toimimise lepingus ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi ja 
põhimõtteid, eelkõige ELi toimimise 
lepingu artiklis 16 ja ELi põhiõiguste harta 
artiklis 8 tunnustatud õigust isikuandmete 
kaitsele. Eelkõige on finantsstabiilsuse ja 
investorite kaitse seisukohast oluline 
tagada märkimisväärsete lühikeste 
netopositsioonide läbipaistvus, sealhulgas 
positsioonide avalikustamine vastavalt 
käesolevale määrusele. Selline läbipaistvus 
võimaldab reguleerivatel asutustel jälgida 
lühikeseks müügi kasutamist seoses turu 
kuritarvitamise strateegiatega ja selle mõju 
turu nõuetekohasele toimimisele. Lisaks 
aitab selline läbipaistvus vältida teabe 
asümeetriat ja tagab, et kõiki turuosalisi 
teavitatakse piisavalt sellest, mil määral 
lühikeseks müük mõjutab hindu. Igasugune 
teabevahetus ja teabe edastamine pädevate 
asutuste vahel peaks olema kooskõlas 
isikuandmete edastamise eeskirjadega, mis 
on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ning 
selliste andmete vaba liikumise kohta16. 
Igasugune teabevahetus ja teabe 
edastamine pädevate asutuste vahel peaks 
olema kooskõlas isikuandmete edastamise 
eeskirjadega, mis on kehtestatud 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 

(31) Käesolev määrus järgib Euroopa Liidu 
toimimise lepingus ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi ja 
põhimõtteid, eelkõige ELi toimimise 
lepingu artiklis 16 ja ELi põhiõiguste harta 
artiklis 8 tunnustatud õigust isikuandmete 
kaitsele. Eelkõige on finantsstabiilsuse ja 
investorite kaitse seisukohast oluline 
tagada märkimisväärsete lühikeste 
netopositsioonide läbipaistvus, sealhulgas 
kindlat künnist ületavate positsioonide 
avalikustamine vastavalt käesolevale 
määrusele. Selline läbipaistvus võimaldab 
reguleerivatel asutustel jälgida lühikeseks 
müügi kasutamist seoses turu 
kuritarvitamise strateegiatega ja selle mõju 
turu nõuetekohasele toimimisele. Lisaks 
aitab selline läbipaistvus vältida teabe 
asümeetriat ja tagab, et kõiki turuosalisi 
teavitatakse piisavalt sellest, mil määral 
lühikeseks müük mõjutab hindu. Igasugune 
teabevahetus ja teabe edastamine pädevate 
asutuste vahel peaks olema kooskõlas 
isikuandmete edastamise eeskirjadega, mis 
on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ning 
selliste andmete vaba liikumise kohta16. 
Igasugune teabevahetus ja teabe 
edastamine pädevate asutuste vahel peaks 
olema kooskõlas isikuandmete edastamise 
eeskirjadega, mis on kehtestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. 
aasta määrusega (EÜ) nr 45/2001 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja 
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liikumise kohta17 ja mida tuleks täielikult 
kohaldada käesoleva määruse kohasel 
isikuandmete töötlemisel.

asutustes ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta17 ja mida tuleks täielikult 
kohaldada käesoleva määruse kohasel 
isikuandmete töötlemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriigid peavad kehtestama 
eeskirjad karistuste kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse sätete 
rikkumise korral, ja tagama vastavate 
meetmete rakendamise. Kõnealused 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

(32) Liikmesriigid peavad EVJA poolt 
kehtestatud suuniste põhjal ja võttes 
arvesse komisjoni teatist sanktsioonide 
tõhustamise kohta finantsteenuste 
sektoris, kehtestama eeskirjad karistuste 
kohta, mida kohaldatakse käesoleva 
määruse sätete rikkumise korral, ja tagama 
vastavate meetmete rakendamise. 
Kõnealused karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Lõpptulemusena tuleks ELis kehtestada 
ühtlustatud karistuste kord.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kuna mõni liikmesriik on juba 
kehtestanud lühikeseks müügi suhtes 
piirangud ja kuna kavandatava raamistiku 
tõhusaks rakendamiseks tuleks vastu võtta
delegeeritud õigusaktid ja siduvad 
tehnilised standardid, tuleb selleks ette 
näha piisavalt aega,

(37) Kuna mõni liikmesriik on juba 
kehtestanud lühikeseks müügi suhtes 
piirangud, oleks vaja uus tõhus kogu liitu 
hõlmav määrus võimalikult kiirest vastu 
võtta ja rakendada. Järjekindel 
ebastabiilsus turgudel ja vältimatu oht, 
mida võlakohustuste krediidiriski 
vahetustehingutega seotud tavad ELi 
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integratsiooni majanduslikule ja 
poliitilisele alusele põhjustavad, 
suurendab kiireloomulist vajadust 
lühikeseks müügi ja krediidiriski 
vahetustehingute range reguleerimise 
järele,

Or. en

Muudatusettepanek 208
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kuna mõni liikmesriik on juba 
kehtestanud lühikeseks müügi suhtes 
piirangud ja kuna kavandatava raamistiku 
tõhusaks rakendamiseks tuleks vastu võtta 
delegeeritud õigusaktid ja siduvad 
tehnilised standardid, tuleb selleks ette 
näha piisavalt aega,

(37) Kuna mõni liikmesriik on juba 
kehtestanud lühikeseks müügi suhtes 
piirangud, tuleks ELi tasandi määrus 
kehtestada võimalikult kiiresti. Seda on 
vaja ka seetõttu, et turud on endiselt väga 
ebastabiilsed ja riigi võlakohustuse 
krediidiriski vahetustehingud tekitavad 
probleeme, nii et määrusega kavandatud 
stabiliseerimine on seetõttu väga vajalik 
kogu ELi jaoks,

Or. de

Muudatusettepanek 209
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) finantsinstrumendid, millega on lubatud 
kaubelda ELi kauplemiskohtades, 
sealhulgas need samad instrumendid, kui 
nendega kaubeldakse väljaspool 
kauplemiskohta;

(1) finantsinstrumendid, millega on lubatud 
kaubelda ELi kauplemiskohtades või 
millega kaubeldakse erainvesteeringute 
korras, sealhulgas need samad 
instrumendid, kui nendega kaubeldakse 
väljaspool kauplemiskohta;

Or. en
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Selgitus

Tuleks hõlmata kõik kaubeldavad finantsinstrumendid, millega kauplemine on 
kauplemiskohtades või erainvesteeringute korras lubatud.Selle asjaolu parandamise 
tulemuseks oleks õiguslik arbitraaž, mis viiks ebaõiglase konkurentsini.

Muudatusettepanek 210
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumendid ja direktiivi 2004/39/EÜ 
I lisa C jao punktides 4–10 sätestatud 
tuletisinstrumendid, mis on seotud 
liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumentidega või liikmesriigi või 
ELi võlakirjaga.

(3) liikmesriigi või ELi või ELis alaliselt 
asuva või asutatud süsteemselt olulise 
asutuse emiteeritud võlainstrumendid ja 
direktiivi 2004/39/EÜ I lisa C jao 
punktides 4–10 sätestatud 
tuletisinstrumendid, mis on seotud 
liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumentidega või liikmesriigi või 
ELi võlakirjaga.

Or. de

Muudatusettepanek 211
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumendid ja direktiivi 2004/39/EÜ 
I lisa C jao punktides 4–10 sätestatud 
tuletisinstrumendid, mis on seotud 
liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumentidega või liikmesriigi või 
ELi võlakirjaga.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Määruse reguleerimisala peaks hõlmama ELi või liikmesriigi võlakohustust juhul, kui: 
1) artikkel 12 ei ole asjaomaste instrumentide suhtes kohaldatav, 2) ükski EVJA 
erakorralistest volitustest ei kata selliseid instrumente ja 3) pädevad asutused võivad teha 
otsuseid teiste liikmesriikide võlakohustuste piirangute suhtes ainult selleks, et toetada 
piiranguid, mida asjaomane liikmesriik on otsustanud rakendada.

Muudatusettepanek 212
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumendid ja direktiivi 2004/39/EÜ 
I lisa C jao punktides 4–10 sätestatud 
tuletisinstrumendid, mis on seotud 
liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumentidega või liikmesriigi või 
ELi võlakirjaga.

(3) liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumendid ja direktiivi 2004/39/EÜ 
I lisa C jao punktides 4–10 sätestatud 
tuletisinstrumendid, mis on seotud või on 
võrreldavad liikmesriigi või ELi 
emiteeritud võlainstrumentidega.

Or. en

Selgitus

Selgitatakse, mida mõeldakse võlainstrumentide tuletisinstrumentide all, ja kaotatakse 
ebaselge viide liikmesriigi või ELi võlakirjale, mis võiks viidata igale võlakirjale ja ei ole 
finantsinstrumentidega piiratud.

Muudatusettepanek 213
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumendid ja direktiivi 2004/39/EÜ 
I lisa C jao punktides 4–10 sätestatud 
tuletisinstrumendid, mis on seotud 
liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumentidega või liikmesriigi või 

(3) liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumendid ja direktiivi 2004/39/EÜ 
I lisa C jao punktides 4–10 sätestatud 
tuletisinstrumendid, mis on seotud 
liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumentidega või liikmesriigi või 
ELi võlakirjaga või võlakirjaga, mis on 
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ELi võlakirjaga. emiteeritud süsteemi seisukohast olulise 
asjaomase asutuse poolt, mis on loodud 
või paikneb ELis.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „krediidiriski vahetustehing” –
tuletisleping, mille kohaselt maksab üks 
pool teisele tasu, et saada hüvitist või 
makset juhul, kui aluseks olev üksus jätab 
lepingulised kohustused täitmata või kui 
leiab aset kõnealuse aluseks oleva üksuse 
krediidikvaliteeti mõjutav sündmus, ning 
mis tahes muu tuletisleping, millel on 
sarnane majanduslik mõju;

c) „krediidiriski vahetustehing” –
tuletisleping, mille kohaselt maksab üks 
pool teisele tasu, et saada hüvitist või 
makset juhul, kui aluseks olev üksus jätab 
lepingulised kohustused täitmata või kui 
leiab aset kõnealuse aluseks oleva üksuse 
krediidikvaliteeti mõjutav sündmus;

Or. en

Selgitus

Fraasil „mis tahes muu tuletisleping, millel on sarnane majanduslik mõju“ on ebaselge 
tähendus ja käesolevas kontekstis ei lisa see midagi. See tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 215
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „turutegemine” – artikli 15 lõikes 1 
osutatud tegevus;

k) „turutegemine” – investeerimisühingu 
või kolmanda riigi üksuse või kohaliku 
ettevõtja, kes on kauplemiskoha või 
kolmanda riigi, mille õigus- ja 
järelevalveraamistik on komisjoni poolt 
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artikli 15 lõike 2 alusel vastavaks 
kuulutatud, turu liige, tegevus, kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või 
väljaspool seda ja teeb seda ühel järgmisel 
viisil:

Or. en

Selgitus

Käesolev tekst vajab paremat selgitust seoses sellega, mida turutegemise erineva tegevuse all 
mõeldakse.

Muudatusettepanek 216
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt k – alapunkt i (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) avaldades kindlaid ja samaaegseid 
kahepoolseid võrreldava suurusega ja 
konkurentsivõimelise hinnaga 
noteeringuid, mille tulemuseks on turule 
korrapärane ja jätkuv likviidsuse 
tagamine;

Or. en

Selgitus

Käesolev tekst vajab paremat selgitust seoses sellega, mida turutegemise erineva tegevuse all 
mõeldakse.

Muudatusettepanek 217
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt k – alapunkt ii (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) selle tavapärase äritegevuse osana, 
täites klientide antud korraldusi või 
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kaubeldes klientide antud ostu- ja 
müügikorralduste kohaselt;

Or. en

Selgitus

Käesolev tekst vajab paremat selgitust seoses sellega, mida turutegemise erineva tegevuse all 
mõeldakse.

Muudatusettepanek 218
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt k – alapunkt iii (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kattes positsioone, mis tulenevad 
alapunktis ii nimetatud korralduste 
täitmisest;

Or. en

Selgitus

Käesolev tekst vajab paremat selgitust seoses sellega, mida turutegemise erineva tegevuse all 
mõeldakse.

Muudatusettepanek 219
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt m 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) „peamine kauplemiskoht” on aktsiate
puhul kauplemiskoht, kus kõnealuse 
aktsiaga kauplemise käive on kõige 
suurem;

m) „peamine kauplemiskoht” on 
väärtpaberite puhul kauplemiskoht, kus 
kõnealuse väärtpaberiga kauplemise käive 
on kõige suurem;

Or. en
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Selgitus

Kauplemiskohtades ei kaubelda ainult aktsiatega.

Muudatusettepanek 220
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt p 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) aktsia või võlakohustuse „lühikeseks 
müük” – sellise aktsia või võlakohustuse
mis tahes müük, mida müüja 
müügilepingu sõlmimisel ei oma, 
sealhulgas selline müük, mille puhul on 
müüja müügilepingu sõlmimisel võtnud 
aktsia või võlakohustuse laenuks või 
lubanud seda teha, et kanda see 
arveldamiseks üle;

p) finantsinstrumendi „lühikeseks müük” 
– sellise finantsinstrumendi mis tahes 
müük, mida müüja ei oma, ja mis tahes 
müük, mis viiakse lõpule müüja poolt või 
müüja nimel laenatud finantsinstrumendi 
ülekandmisega;

Or. en

Muudatusettepanek 221
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt p 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) aktsia või võlakohustuse „lühikeseks 
müük” – sellise aktsia või võlakohustuse 
mis tahes müük, mida müüja müügilepingu 
sõlmimisel ei oma, sealhulgas selline 
müük, mille puhul on müüja müügilepingu 
sõlmimisel võtnud aktsia või 
võlakohustuse laenuks või lubanud seda 
teha, et kanda see arveldamiseks üle;

p) aktsia või võlakohustuse „lühikeseks 
müük” – sellise aktsia või võlakohustuse 
mis tahes müük, mida müüja müügilepingu 
sõlmimisel ei oma, sealhulgas selline 
müük, mille puhul on müüja müügilepingu 
sõlmimisel võtnud aktsia või 
võlakohustuse laenuks. Katteta lühikeseks 
müük on keelatud;

Or. de
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Muudatusettepanek 222
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt p 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) aktsia või võlakohustuse „lühikeseks 
müük” – sellise aktsia või võlakohustuse 
mis tahes müük, mida müüja müügilepingu 
sõlmimisel ei oma, sealhulgas selline 
müük, mille puhul on müüja müügilepingu 
sõlmimisel võtnud aktsia või 
võlakohustuse laenuks või lubanud seda 
teha, et kanda see arveldamiseks üle;

p) aktsia või võlakohustuse „lühikeseks 
müük” – sellise aktsia või võlakohustuse 
mis tahes müük, mida müüja müügilepingu 
sõlmimisel ei oma, sealhulgas selline 
müük, mille puhul on müüja müügilepingu 
sõlmimisel võtnud aktsia või 
võlakohustuse laenuks, et kanda see 
arveldamiseks üle;

Or. en

Muudatusettepanek 223
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt r 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

r) „kauplemiskoht” – ELi reguleeritud turg 
või mitmepoolne kauplemissüsteem;

r) „kauplemiskoht” – reguleeritud turg,
mitmepoolne kauplemissüsteem või oma 
ülesannetes tegutsev kliendi korralduste 
ühingusisene täitja ja, kui see on 
asjakohane, siis reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemiga 
samalaadsete ülesannetega süsteem 
väljaspool ühendust;

Or. en

Selgitus

Väljapakutud määratlus on liiga piirav.„Kauplemiskoha“ mõiste peab kõnealuses määruses 
jääma ühtseks finantsinstrumentide turgusid käsitleva direktiiviga (Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2004/39/EÜ).Määratlus tuleb vastu võtta kooskõlas finantsinstrumentide 
turgusid käsitleva direktiivi peatse läbivaatamisega.
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Muudatusettepanek 224
Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s a) „õiguslik valdaja” – aktsionär, 
võlakirja valdaja või muude 
finantsinstrumentide valdaja, nagu see on 
määratletud riikliku õiguse alusel, millel 
asjaomased väärtpaberid põhinevad;

Or. en

Selgitus

Seoses finantsinstrumendi valdamisega peavad kajastuma erinevad õigusmõisted.Artikli 3 
lõige 2 omandab asjaomase tähenduse ainult seoses riikliku õigusega.

Muudatusettepanek 225
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s a) „katmata lühikeseks müük” seoses 
finantsinstrumendiga –
finantsinstrumendi lühikeseks müük, kui 
müüja ei ole laenanud või sõlminud 
laenulepingut enne lühikeseks müügi 
korralduse esitamist või korralduse 
esitamise ajal finantsinstrumendi kohta, 
mille ta peab ostjale üle kandma;

Or. en

Muudatusettepanek 226
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleneb lühike positsioon seoses äriühingu 
emiteeritud aktsiakapitaliga või liikmesriigi 
või ELi emiteeritud võlakohustustega 
järgmisest:

1. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleneb lühike positsioon seoses äriühingu 
emiteeritud aktsiakapitaliga, liikmesriigi 
või ELi emiteeritud võlakohustustega või 
liikmesriigi või ELi finantsturgude 
indeksitega järgmisest:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 227
Syed Kamall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleneb lühike positsioon seoses äriühingu 
emiteeritud aktsiakapitaliga või liikmesriigi 
või ELi emiteeritud võlakohustustega 
järgmisest:

1. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleneb lühike positsioon seoses äriühingu 
emiteeritud aktsiakapitaliga või liikmesriigi 
või ELi emiteeritud võlakohustustega 
järgmisest (punkti b puhul deltaga 
korrigeeritud baasil):

Or. en

Selgitus

Vastavalt mitme ELi reguleeriva asutuse poolt oma suunistes vastu võetud seisukohale 
lühikeseks müügi kehtiva avalikustamiskorra suhtes tuleks netopositsioonide arvutamisel 
lähtuda deltaga korrigeerimisest (nimiväärtuse asemel), et kajastada täpsemalt 
tuletisinstrumentide kaudu omandatavaid majanduslikke positsioone.See teave on 
reguleerivatele asutustele palju kasulikum.

Muudatusettepanek 228
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleneb lühike positsioon seoses äriühingu 
emiteeritud aktsiakapitaliga või liikmesriigi 
või ELi emiteeritud võlakohustustega 
järgmisest:

1. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 229
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) äriühingu emiteeritud aktsia või 
liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumendi lühikeseks müümisest;

a) äriühingu emiteeritud väärtpaber või 
liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumendi lühikeseks müümisest;

Or. en

Muudatusettepanek 230
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) äriühingu emiteeritud aktsia või 
liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumendi lühikeseks müümisest;

a) äriühingu emiteeritud aktsia või 
liikmesriigi või ELi või süsteemselt olulise 
asutuse emiteeritud võlainstrumendi 
lühikeseks müümisest;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) äriühingu emiteeritud aktsia või 
liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumendi lühikeseks müümisest;

a) äriühingu emiteeritud aktsia või 
liikmesriigi või ELi või süsteemselt olulise 
asutuse emiteeritud võlainstrumendi 
lühikeseks müümisest;

Or. de

Muudatusettepanek 232
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsilise või juriidilise isiku sõlmitud 
tehingust, millega luuakse muu kui 
punktis a osutatud finantsinstrument või 
mis on sellise finantsinstrumendiga seotud,
ja mille eesmärk või üks eesmärkidest on 
võimaldada füüsilisel või juriidilisel isikul 
saada rahalist kasu juhul, kui aktsia või 
võlainstrumendi hind või väärtus väheneb.

b) füüsilise või juriidilise isiku sõlmitud 
tehingus muu kui punktis a osutatud 
finantsinstrumendi suhtes või selle suhtes, 
mis on sellise finantsinstrumendiga seotud 
ja mille otsene eesmärk või üks otsestest 
eesmärkidest on võimaldada füüsilisel või 
juriidilisel isikul saada rahalist kasu juhul, 
kui aktsia või võlainstrumendi hind või 
väärtus väheneb.

Or. en

Selgitus

Vastavalt mitme ELi reguleeriva asutuse poolt oma suunistes vastu võetud seisukohale 
lühikeseks müügi kehtiva avalikustamiskorra suhtes tuleks netopositsioonide arvutamisel 
lähtuda deltaga korrigeerimisest (nimiväärtuse asemel), et kajastada täpsemalt 
tuletisinstrumentide kaudu omandatavaid majanduslikke positsioone. See teave on 
reguleerivatele asutustele palju kasulikum.

Muudatusettepanek 233
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsilise või juriidilise isiku sõlmitud 
tehingust, millega luuakse muu kui punktis 
a osutatud finantsinstrument või mis on 
sellise finantsinstrumendiga seotud, ja 
mille eesmärk või üks eesmärkidest on 
võimaldada füüsilisel või juriidilisel isikul 
saada rahalist kasu juhul, kui aktsia või
võlainstrumendi hind või väärtus väheneb.

b) füüsilise või juriidilise isiku sõlmitud 
tehingust, millega luuakse muu kui punktis 
a osutatud finantsinstrument või mis on 
sellise finantsinstrumendiga seotud, ja 
mille eesmärk või üks eesmärkidest on 
võimaldada füüsilisel või juriidilisel isikul 
saada rahalist kasu juhul, kui väärtpaberi,
võlainstrumendi või indeksi hind või 
väärtus väheneb.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsilise või juriidilise isiku sõlmitud 
tehingust, millega luuakse muu kui
punktis a osutatud finantsinstrument või 
mis on sellise finantsinstrumendiga seotud, 
ja mille eesmärk või üks eesmärkidest on 
võimaldada füüsilisel või juriidilisel isikul 
saada rahalist kasu juhul, kui aktsia või 
võlainstrumendi hind või väärtus väheneb.

b) füüsilise või juriidilise isiku sõlmitud 
tehingus muu kui punktis a osutatud 
finantsinstrumendi suhtes või selle suhtes, 
mis on sellise finantsinstrumendiga seotud, 
mille eesmärk või üks eesmärkidest on 
võimaldada füüsilisel või juriidilisel isikul 
saada rahalist kasu juhul, kui aktsia või 
võlainstrumendi hind või väärtus väheneb.

Or. en

Selgitus

On ebaselge, mida on mõeldud sõnadega „millega luuakse muu kui […] finantsinstrument“.

Muudatusettepanek 235
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleneb pikk positsioon seoses äriühingu 
emiteeritud aktsiakapitaliga või liikmesriigi 
või ELi emiteeritud võlakohustustega 
järgmisest:

2. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleneb pikk positsioon seoses äriühingu 
emiteeritud aktsiakapitaliga, liikmesriigi 
või ELi emiteeritud võlakohustustega või 
liikmesriigi või ELi finantsturgude 
indeksitega järgmisest:

Or. en

Muudatusettepanek 236
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleneb pikk positsioon seoses äriühingu 
emiteeritud aktsiakapitaliga või liikmesriigi 
või ELi emiteeritud võlakohustustega 
järgmisest:

2. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleneb pikk positsioon seoses äriühingu 
emiteeritud aktsiakapitaliga või liikmesriigi 
või ELi emiteeritud võlakohustustega 
järgmisest (punkti b puhul deltaga 
korrigeeritud baasil):

Or. en

Selgitus

Vastavalt mitme ELi reguleeriva asutuse poolt oma suunistes vastu võetud seisukohale 
lühikeseks müügi kehtiva avalikustamiskorra suhtes tuleks netopositsioonide arvutamisel 
lähtuda deltaga korrigeerimisest (nimiväärtuse asemel), et kajastada täpsemalt 
tuletisinstrumentide kaudu omandatavaid majanduslikke positsioone.See teave on 
reguleerivatele asutustele palju kasulikum.

Muudatusettepanek 237
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse kohaldamisel 2. Käesoleva määruse kohaldamisel 
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tuleneb pikk positsioon seoses äriühingu 
emiteeritud aktsiakapitaliga või liikmesriigi 
või ELi emiteeritud võlakohustustega
järgmisest:

tuleneb pikk positsioon seoses äriühingu 
emiteeritud aktsiakapitaliga või liikmesriigi 
või ELi emiteeritud võlainstrumentidega
järgmisest:

Or. en

Muudatusettepanek 238
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tuleneb pikk positsioon seoses äriühingu 
emiteeritud aktsiakapitaliga või liikmesriigi 
või ELi emiteeritud võlakohustustega 
järgmisest:

2. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 239
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) äriühingu emiteeritud aktsia või 
liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumendi omamisest;

a) äriühingu emiteeritud väärtpaberi või 
liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlainstrumendi omamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 240
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) äriühingu emiteeritud aktsia või 
liikmesriigi või ELi emiteeritud 

a) äriühingu emiteeritud aktsia või 
liikmesriigi või ELi või süsteemselt olulise 
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võlainstrumendi omamisest; asutuse emiteeritud võlainstrumendi 
omamisest;

Or. de

Muudatusettepanek 241
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsilise või juriidilise isiku sõlmitud 
tehingust, millega luuakse muu kui punktis 
a osutatud finantsinstrument või mis on 
sellise finantsinstrumendiga seotud, ja 
mille eesmärk või üks eesmärkidest on 
võimaldada füüsilisel või juriidilisel isikul 
saada rahalist kasu juhul, kui aktsia või
võlainstrumendi hind või väärtus suureneb.

b) füüsilise või juriidilise isiku sõlmitud 
tehingust, millega luuakse muu kui punktis 
a osutatud finantsinstrument või mis on 
sellise finantsinstrumendiga seotud, ja 
mille eesmärk või üks eesmärkidest on 
võimaldada füüsilisel või juriidilisel isikul 
saada rahalist kasu juhul, kui väärtpaberi, 
võlainstrumendi või indeksiga seotud 
instrumendi hind või väärtus suureneb.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsilise või juriidilise isiku sõlmitud 
tehingust, millega luuakse muu kui 
punktis a osutatud finantsinstrument või 
mis on sellise finantsinstrumendiga seotud, 
ja mille eesmärk või üks eesmärkidest on 
võimaldada füüsilisel või juriidilisel isikul 
saada rahalist kasu juhul, kui aktsia või 
võlainstrumendi hind või väärtus suureneb.

b) füüsilise või juriidilise isiku sõlmitud 
tehingus muu kui punktis a osutatud 
finantsinstrumendi suhtes või selle suhtes,
mis on sellise finantsinstrumendiga seotud, 
mille eesmärk või üks eesmärkidest on 
võimaldada füüsilisel või juriidilisel isikul 
saada rahalist kasu juhul, kui aktsia või 
võlainstrumendi hind või väärtus suureneb.

Or. en



PE456.773v01-00 66/118 AM\853802ET.doc

ET

Selgitus

On ebaselge, mida on mõeldud sõnadega „millega luuakse muu kui […] finantsinstrument“.

Muudatusettepanek 243
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel võetakse 
riigi võlakohustusega seotud lühikese ja 
pika positsiooni arvutamisel arvesse kõiki 
krediidiriski vahetustehinguid, mis on 
seotud liikmesriigi või ELi kohustusega või 
krediidikvaliteeti mõjutava sündmusega.

3. Lõike 1 kohaldamisel võetakse lühikese 
positsiooni arvutamisel, kui lühikest 
positsiooni valdab mis tahes isik 
mitteotseselt (sealhulgas mingi indeksi, 
väärtpaberite korvi või mis tahes osaku 
kaudu mis tahes börsil kaubeldavas fondis 
või sarnases üksuses), arvesse asjaomase 
füüsilise või juriidilise isiku mõistlikku 
käitumist, arvestades asjaomase indeksi 
või väärtpaberite kogumi või osaku 
koosseisu kohta mis tahes börsil 
kaubeldavas fondis või sarnases üksuses 
avalikult kättesaadavat teavet (ja 
kahtlustuse vältimiseks vastava lühikese 
positsiooni arvutamisel ei tohi üheltki 
isikult nõuda mis tahes isikult vastava 
reaalajalise teabe omandamist, mis 
puutub vastavasse koosseisu).
Lõike 2 kohaldamisel hõlmatakse pika 
positsiooni arvutamisel alati (pikkade 
positsioonidena) asjaomastele isikutele 
kuuluvad mis tahes osakud mis tahes 
võlakirja või võlakohustuse 
väärtpaberina, mis on konverteeritav 
asjaomase ettevõtte osakuks.
Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel võetakse riigi 
võlakohustusega seotud lühikese ja pika 
positsiooni arvutamisel arvesse kõiki 
krediidiriski vahetustehinguid, mis on 
seotud liikmesriigi või ELi kohustusega või 
krediidikvaliteeti mõjutava sündmusega.

Or. en
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Selgitus

Nõue ettevõtetele kirjutada börsil kaubeldavad fondid või laiapõhjalised indeksid reaalajas 
lahti, et arvutada, kas mingi positsioon oli lühike, annaks vähe või mitte üldse tähenduslikku 
teavet reguleeriva asutuse või turu jaoks; selle nõude rakendamine on ebaproportsionaalselt 
kulukas. Pikki positsioone tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta, et anda tõene ülevaade 
lühikesest netopositsioonist. Arvutuses seotud pika positsiooni ignoreerimine viib 
võlakirjaturu likviidsuse vähenemiseni.

Muudatusettepanek 244
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tähendab liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlakohustustega seotud lühike 
netopositsioon positsiooni, mille 
arvutamiseks arvatakse maha mis tahes 
pikk positsioon, mis füüsilisel või 
juriidilisel isikul on seoses liikmesriigi või 
ELi emiteeritud võlakohustustega, mis 
tahes lühikesest positsioonist, mis füüsilisel 
või juriidilisel isikul on seoses liikmesriigi 
või ELi emiteeritud võlakohustustega.

5. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tähendab emiteeritud võlakohustustega 
seotud lühike netopositsioon positsiooni, 
mille arvutamiseks arvatakse maha mis 
tahes pikk positsioon, mis füüsilisel või 
juriidilisel isikul on seoses emiteeritud 
võlakohustustega, mis tahes lühikesest 
positsioonist, mis füüsilisel või juriidilisel 
isikul on seoses emiteeritud 
võlakohustustega.

Or. de

Muudatusettepanek 245
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 1–5 kohane netopositsioon 
arvutatakse eraldi iga konkreetse 
liikmesriigi kohta või ELi kohta isegi 
juhul, kui liikmesriigi või ELi eri üksused 
emiteerivad riigi võlakohustusi liikmesriigi 
või ELi nimel.

6. Lõigete 1–5 kohane võlainstrumentide 
netopositsioon arvutatakse eraldi iga 
konkreetse liikmesriigi kohta või ELi kohta 
või ELis alaliselt asuva või ELis asutatud 
süsteemselt olulise asutuse kohta isegi 
juhul, kui liikmesriigi või ELi eri üksused 
emiteerivad riigi võlakohustusi liikmesriigi 
või ELi nimel.
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Or. en

Muudatusettepanek 246
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 1–5 kohane netopositsioon 
arvutatakse eraldi iga konkreetse 
liikmesriigi kohta või ELi kohta isegi 
juhul, kui liikmesriigi või ELi eri üksused 
emiteerivad riigi võlakohustusi liikmesriigi 
või ELi nimel.

6. Lõigete 1–5 kohane netopositsioon 
arvutatakse eraldi iga konkreetse 
liikmesriigi kohta või ELi kohta või ELis 
alaliselt asuva või asutatud süsteemselt 
olulise asutuse kohta isegi juhul, kui 
liikmesriigi või ELi eri üksused 
emiteerivad riigi võlakohustusi liikmesriigi 
või ELi nimel.

Or. de

Muudatusettepanek 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondijuhtimistegevuse puhul, mille 
suhtes kohaldatakse erinevaid 
investeerimisstrateegiaid seoses 
konkreetse emitendiga, mida juhib sama 
haldaja fondi eri fondide kaudu, toimub 
lõigete 3, 4 ja 5 tähenduses lühikeste ja 
pikkade netopositsioonide arvutamine iga 
fondi tasandil. Kui konkreetse emitendi 
suhtes kohaldatakse sama 
investeerimisstrateegiat rohkem kui ühe 
fondi kaudu, liidetakse iga fondi 
lühikesed ja pikad netopositsioonid 
kokku. Kui ühes ja samas üksuses 
hallatakse kahte või enamat portfelli 
diskretsiooni alusel, kohaldades 
konkreetse emitendi suhtes sama 
investeerimisstrateegiat, tuleks need 
positsioonid lühikeste ja pikkade 
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netopositsioonide arvutamisel liita.

Or. en

Selgitus

Fondide haldajad tegutsevad tihti klientide nimel, esindades suurt hulka 
investeerimisstrateegiaid; on tähtis meeles pidada, et klientide lühikesi netopositsioone tuleks 
diferentseeritult käsitleda, kuna ühe kliendi osakutele teiste klientide osakute liitmine või 
nendega tasaarveldamine oleks eksitav.

Muudatusettepanek 248
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 – lõik 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigete 3, 4 ja 5 tähenduses mis tahes 
finantsinstrumenti hõlmav lühikeste ja 
pikkade netopositsioonide arvutamine 
edendab nii otsest kui ka kaudset 
majanduslikku osalust emiteeritud 
ettevõtte osakapitali ja liikmesriigi või ELi 
võlakohustuse suhtes, juhul kui:
a) mis tahes majanduslik osalus korvis, 
indeksis või börsil kaubeldavas fondis 
määratakse kindlaks teabe põhjal 
asjaomase indeksi või väärtpaberite korvi 
või börsil kaubeldava fondi varade kohta, 
mis on avalikkusele arvutuse hetkel 
kättesaadav, ning arvutust sooritav 
füüsiline või juriidiline isik ei ole 
kohustatud hankima üheltki isikult 
ajakohast teavet vastava koosseisu kohta, 
ja
b) pika positsiooni arvutamine hõlmab 
mis tahes osalust võlakohustuste 
väärtpaberites, mis on asjaomase emitendi 
osakuteks konverteeritavad.

Or. en
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Selgitus

Netopositsioonide arvutamine peaks toimuma deltaga korrigeerimise alusel, et kajastada 
tõest majanduslikku positsiooni.Käesoleva lähenemisviisi netopositsioonide arvutamisele on 
võtnud vastu mitmed ELi reguleerivad asutused oma suunistes kehtiva avalikustamiskorra 
kohta (nt FSA Ühendkuningriigis ja AFM Madalmaades).Deltaga mõõdetakse ulatust, milleni 
tuletatud finantsinstrument on osaku hinnamuutuste suhtes avatud.Lõigu 1 b abil on tehtud 
muudatus, et kõnealust sätet selgemaks muuta.

Muudatusettepanek 249
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Lõigete 3, 4 ja 5 tähenduses mis tahes 
finantsinstrumenti hõlmav lühikeste ja 
pikkade netopositsioonide arvutamine 
edendab nii otsest kui ka kaudset 
majanduslikku osalust emiteeritud 
ettevõtte osakapitali ja liikmesriigi või ELi 
võlakohustuse suhtes, juhul kui:
a) mis tahes majanduslik osalus korvis, 
indeksis või börsil kaubeldavas fondis 
määratakse kindlaks teabe põhjal 
asjaomase indeksi või väärtpaberite korvi 
või börsil kaubeldava fondi varade kohta, 
mis on avalikkusele arvutuse hetkel 
kättesaadav, ning arvutust sooritav 
füüsiline või juriidiline isik ei ole 
kohustatud hankima üheltki isikult 
ajakohast teavet vastava koosseisu kohta, 
ja
b) pika positsiooni arvutamine hõlmab 
mis tahes osalust võlakohustuste 
väärtpaberites, mis on asjaomase emitendi 
osakuteks konverteeritavad.

Or. en

Selgitus

Et saavutada kooskõla Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee (CESR) 
lähenemisviisiga aktsiate lühikeseks müügi avalikustamise üleeuroopalisele mudelile.
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Muudatusettepanek 250
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 7 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mis juhul lõike 2 kohaldamisel loetakse, 
et füüsiline või juriidiline isik omab aktsiat
või võlainstrumenti;

a) mis juhul lõike 2 kohaldamisel loetakse, 
et füüsiline või juriidiline isik omab 
väärtpaberit või võlainstrumenti;

Or. en

Muudatusettepanek 251
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 7 – punkt c a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lühikese netopositsiooni arvutamise 
meetod indeksiga seotud instrumentide 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on 
füüsilisel või juriidilisel isikul katmata 
positsioon krediidiriski vahetustehingus, 
mis on seotud liikmesriigi või ELi 
kohustusega, kui kõnealust krediidiriski 
vahetustehingut ei kasutata emitendi 
kohustuste täitmata jätmise riski
maandamiseks juhul, kui füüsilisel või 

1. Kauplemine krediidiriski 
vahetustehingutega ja muude 
instrumentidega, mis on suunatud 
krediidiriski maandamisele, keelustatakse 
ELi finantsturgudel.
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juriidilisel isikul on pikk positsioon seoses 
kõnealuse emitendi riigi võlakohustusega 
või mis tahes pikk positsioon seoses 
emitendi võlainstrumendiga, mille hind 
on tugevas korrelatsioonis liikmesriigi või 
ELi kohustusega. Krediidiriski 
vahetustehingu osapoolel, kes peab 
tegema makse või maksma hüvitist juhul, 
kui aluseks olev üksus jätab lepingulised 
kohustused täitmata või kui leiab aset 
kõnealuse üksuse krediidikvaliteeti 
mõjutav sündmus, ei ole kõnealusest 
kohustusest tulenevalt katmata positsiooni 
käesoleva lõike kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on 
füüsilisel või juriidilisel isikul katmata 
positsioon krediidiriski vahetustehingus, 
mis on seotud liikmesriigi või ELi 
kohustusega, kui kõnealust krediidiriski 
vahetustehingut ei kasutata emitendi 
kohustuste täitmata jätmise riski 
maandamiseks juhul, kui füüsilisel või 
juriidilisel isikul on pikk positsioon seoses 
kõnealuse emitendi riigi võlakohustusega 
või mis tahes pikk positsioon seoses 
emitendi võlainstrumendiga, mille hind 
on tugevas korrelatsioonis liikmesriigi või 
ELi kohustusega. Krediidiriski 
vahetustehingu osapoolel, kes peab tegema 
makse või maksma hüvitist juhul, kui 
aluseks olev üksus jätab lepingulised 
kohustused täitmata või kui leiab aset 
kõnealuse üksuse krediidikvaliteeti 
mõjutav sündmus, ei ole kõnealusest 
kohustusest tulenevalt katmata positsiooni 

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on 
füüsilisel või juriidilisel isikul katmata 
positsioon krediidiriski vahetustehingus, 
mis on seotud liikmesriigi või ELi 
kohustusega, kui kõnealust krediidiriski 
vahetustehingut ei kasutata emitendi 
krediidivõime langemise riski 
maandamiseks juhul, kui füüsilisel või 
juriidilisel isikul on veel üks positsioon,
mille väärtust selline langus tõenäoliselt 
negatiivselt mõjutab. Krediidiriski 
vahetustehingu osapoolel, kes peab tegema 
makse või maksma hüvitist juhul, kui 
aluseks olev üksus jätab lepingulised 
kohustused täitmata või kui leiab aset 
kõnealuse üksuse krediidikvaliteeti 
mõjutav sündmus, ei ole kõnealusest 
kohustusest tulenevalt katmata positsiooni 
käesoleva lõike kohaldamisel.
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käesoleva lõike kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on 
füüsilisel või juriidilisel isikul katmata 
positsioon krediidiriski vahetustehingus, 
mis on seotud liikmesriigi või ELi 
kohustusega, kui kõnealust krediidiriski 
vahetustehingut ei kasutata emitendi 
kohustuste täitmata jätmise riski 
maandamiseks juhul, kui füüsilisel või 
juriidilisel isikul on pikk positsioon seoses 
kõnealuse emitendi riigi võlakohustusega 
või mis tahes pikk positsioon seoses 
emitendi võlainstrumendiga, mille hind 
on tugevas korrelatsioonis liikmesriigi või 
ELi kohustusega. Krediidiriski 
vahetustehingu osapoolel, kes peab tegema 
makse või maksma hüvitist juhul, kui 
aluseks olev üksus jätab lepingulised 
kohustused täitmata või kui leiab aset 
kõnealuse üksuse krediidikvaliteeti 
mõjutav sündmus, ei ole kõnealusest 
kohustusest tulenevalt katmata positsiooni 
käesoleva lõike kohaldamisel.

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on 
füüsilisel või juriidilisel isikul katmata 
positsioon krediidiriski vahetustehingus, 
mis on seotud liikmesriigi või ELi 
kohustusega, kui kõnealust krediidiriski 
vahetustehingut ei kasutata emitendi 
krediidivõime langemise riski 
maandamiseks juhul, kui füüsilisel või 
juriidilisel isikul on veel üks positsioon,
mille väärtust selline langus tõenäoliselt 
negatiivselt mõjutab. Krediidiriski 
vahetustehingu osapoolel, kes peab tegema 
makse või maksma hüvitist juhul, kui 
aluseks olev üksus jätab lepingulised 
kohustused täitmata või kui leiab aset 
kõnealuse üksuse krediidikvaliteeti 
mõjutav sündmus, ei ole kõnealusest 
kohustusest tulenevalt katmata positsiooni 
käesoleva lõike kohaldamisel.

Or. en

Selgitus

Krediidiriski vahetustehingud on riigi võlakohustuse suhtes tõhusad meetmed riski 
maandamiseks mitmetes instrumentides, mis asuvad aluseks olevast riigivõlast 
eraldi.Turuosaliste, kes kasutavad krediidiriski vahetustehinguid ettevõtete võlakohustuste 
vähendamiseks, suhtes piirangute kehtestamine või avalikustamise nõude kehtestamine 
takistab neid osalisi vastavatesse võlakohustustesse investeerimast, mille tulemuseks on 
negatiivne mõju ettevõtete võimele end rahastada.



PE456.773v01-00 74/118 AM\853802ET.doc

ET

Muudatusettepanek 255
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on 
füüsilisel või juriidilisel isikul katmata 
positsioon krediidiriski vahetustehingus, 
mis on seotud liikmesriigi või ELi 
kohustusega, kui kõnealust krediidiriski 
vahetustehingut ei kasutata emitendi
kohustuste täitmata jätmise riski
maandamiseks juhul, kui füüsilisel või 
juriidilisel isikul on pikk positsioon seoses 
kõnealuse emitendi riigi võlakohustusega 
või mis tahes pikk positsioon seoses 
emitendi võlainstrumendiga, mille hind 
on tugevas korrelatsioonis liikmesriigi või 
ELi kohustusega. Krediidiriski 
vahetustehingu osapoolel, kes peab tegema 
makse või maksma hüvitist juhul, kui 
aluseks olev üksus jätab lepingulised 
kohustused täitmata või kui leiab aset 
kõnealuse üksuse krediidikvaliteeti 
mõjutav sündmus, ei ole kõnealusest 
kohustusest tulenevalt katmata positsiooni 
käesoleva lõike kohaldamisel.

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on 
füüsilisel või juriidilisel isikul katmata 
positsioon krediidiriski vahetustehingus, 
mis on seotud liikmesriigi või ELi 
kohustusega, kui kõnealust krediidiriski 
vahetustehingut ei kasutata asjaomase 
liikmesriigi või ELiga seotud riskide või 
riskide, mis on seotud varade või 
väärtpaberitega, mis asuvad või on üksuse 
poolt asjaomases jurisdiktsioonis 
emiteeritud ja mida hoitakse füüsilise või 
juriidilise isiku portfellis, maandamiseks. 
Krediidiriski vahetustehingu osapoolel, kes 
peab tegema makse või maksma hüvitist 
juhul, kui aluseks olev üksus jätab 
lepingulised kohustused täitmata või kui 
leiab aset kõnealuse üksuse 
krediidikvaliteeti mõjutav sündmus, ei ole 
kõnealusest kohustusest tulenevalt katmata 
positsiooni käesoleva lõike kohaldamisel.

Or. en

Selgitus

Riigi võlakohustuse krediidiriski vahetustehinguid kasutatakse erinevatel viisidel riigi riski 
vähendamiseks, mitte ainult võlakohustuse positsioonide kaudu (nt hoides varade portfelli 
asjaomases riigis).ELi liikmesriigi võlakohustusega seotud võlakohustuse krediidiriski 
vahetustehingu positsiooni ei peaks seepärast kattetuks pidama, kui seda kasutatakse 
portfellis hoitud riski maandamiseks.

Muudatusettepanek 256
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on 
füüsilisel või juriidilisel isikul katmata 
positsioon krediidiriski vahetustehingus, 
mis on seotud liikmesriigi või ELi 
kohustusega, kui kõnealust krediidiriski 
vahetustehingut ei kasutata emitendi 
kohustuste täitmata jätmise riski 
maandamiseks juhul, kui füüsilisel või 
juriidilisel isikul on pikk positsioon seoses 
kõnealuse emitendi riigi võlakohustusega 
või mis tahes pikk positsioon seoses 
emitendi võlainstrumendiga, mille hind on 
tugevas korrelatsioonis liikmesriigi või ELi 
kohustusega. Krediidiriski vahetustehingu 
osapoolel, kes peab tegema makse või 
maksma hüvitist juhul, kui aluseks olev 
üksus jätab lepingulised kohustused 
täitmata või kui leiab aset kõnealuse 
üksuse krediidikvaliteeti mõjutav sündmus, 
ei ole kõnealusest kohustusest tulenevalt 
katmata positsiooni käesoleva lõike 
kohaldamisel.

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on 
füüsilisel või juriidilisel isikul katmata 
positsioon krediidiriski vahetustehingus, 
mis on seotud liikmesriigi või ELi 
kohustusega, kui kõnealust krediidiriski 
vahetustehingut ei kasutata emitendi 
kohustuste täitmata jätmise riski 
maandamiseks juhul, kui füüsilisel või 
juriidilisel isikul on pikk positsioon seoses 
kõnealuse emitendi riigi võlakohustusega 
või mis tahes füüsilisele või juriidilisele 
isikule kuuluva vara väärtuse vähenemise 
risk, kus vara on positiivses korrelatsioonis 
liikmesriigi või ELi kohustuse hinnaga. 
Krediidiriski vahetustehingu osapoolel, kes 
peab tegema makse või maksma hüvitist 
juhul, kui aluseks olev üksus jätab 
lepingulised kohustused täitmata või kui 
leiab aset kõnealuse üksuse 
krediidikvaliteeti mõjutav sündmus, ei ole 
kõnealusest kohustusest tulenevalt katmata 
positsiooni käesoleva lõike kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on 
füüsilisel või juriidilisel isikul katmata 
positsioon krediidiriski vahetustehingus, 
mis on seotud liikmesriigi või ELi 
kohustusega, kui kõnealust krediidiriski 
vahetustehingut ei kasutata emitendi 
kohustuste täitmata jätmise riski 
maandamiseks juhul, kui füüsilisel või 
juriidilisel isikul on pikk positsioon seoses 
kõnealuse emitendi riigi võlakohustusega 
või mis tahes pikk positsioon seoses 
emitendi võlainstrumendiga, mille hind on 

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on 
füüsilisel või juriidilisel isikul katmata 
positsioon krediidiriski vahetustehingus, 
mis on seotud liikmesriigi või ELi või ELis 
alaliselt asuva või asutatud süsteemselt 
olulise asutuse kohustusega, kui kõnealust 
krediidiriski vahetustehingut ei kasutata 
emitendi kohustuste täitmata jätmise riski 
maandamiseks juhul, kui füüsilisel või 
juriidilisel isikul on pikk positsioon seoses 
kõnealuse emitendi riigi võlakohustusega 
või mis tahes pikk positsioon seoses 
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tugevas korrelatsioonis liikmesriigi või ELi 
kohustusega. Krediidiriski vahetustehingu 
osapoolel, kes peab tegema makse või 
maksma hüvitist juhul, kui aluseks olev 
üksus jätab lepingulised kohustused 
täitmata või kui leiab aset kõnealuse 
üksuse krediidikvaliteeti mõjutav sündmus, 
ei ole kõnealusest kohustusest tulenevalt 
katmata positsiooni käesoleva lõike 
kohaldamisel.

emitendi võlainstrumendiga, mille hind on 
tugevas korrelatsioonis liikmesriigi või ELi 
kohustusega. Krediidiriski vahetustehingu 
osapoolel, kes peab tegema makse või 
maksma hüvitist juhul, kui aluseks olev 
üksus jätab lepingulised kohustused 
täitmata või kui leiab aset kõnealuse 
üksuse krediidikvaliteeti mõjutav sündmus, 
ei ole kõnealusest kohustusest tulenevalt 
katmata positsiooni käesoleva lõike 
kohaldamisel.

Or. de

Muudatusettepanek 258
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on 
füüsilisel või juriidilisel isikul katmata 
positsioon krediidiriski vahetustehingus, 
mis on seotud liikmesriigi või ELi 
kohustusega, kui kõnealust krediidiriski 
vahetustehingut ei kasutata emitendi 
kohustuste täitmata jätmise riski 
maandamiseks juhul, kui füüsilisel või 
juriidilisel isikul on pikk positsioon seoses 
kõnealuse emitendi riigi võlakohustusega 
või mis tahes pikk positsioon seoses 
emitendi võlainstrumendiga, mille hind on 
tugevas korrelatsioonis liikmesriigi või ELi 
kohustusega. Krediidiriski vahetustehingu 
osapoolel, kes peab tegema makse või 
maksma hüvitist juhul, kui aluseks olev 
üksus jätab lepingulised kohustused 
täitmata või kui leiab aset kõnealuse 
üksuse krediidikvaliteeti mõjutav sündmus, 
ei ole kõnealusest kohustusest tulenevalt 
katmata positsiooni käesoleva lõike 
kohaldamisel.

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on 
füüsilisel või juriidilisel isikul katmata 
positsioon krediidiriski vahetustehingus, 
mis on seotud liikmesriigi või ELi 
kohustusega, kui kõnealust krediidiriski 
vahetustehingut ei kasutata emitendi 
kohustuste täitmata jätmise riski 
maandamiseks juhul, kui füüsilisel või 
juriidilisel isikul on positiivne 
riskipositsioon seoses kõnealuse emitendi 
riigi võlakohustusega või positiivne 
riskipositsioon seoses emitendi 
võlainstrumendiga, mille hind on tugevas 
korrelatsioonis liikmesriigi või ELi 
kohustusega. Krediidiriski vahetustehingu 
osapoolel, kes peab tegema makse või 
maksma hüvitist juhul, kui aluseks olev 
üksus jätab lepingulised kohustused 
täitmata või kui leiab aset kõnealuse 
üksuse krediidikvaliteeti mõjutav sündmus, 
ei ole kõnealusest kohustusest tulenevalt 
katmata positsiooni käesoleva lõike 
kohaldamisel.

Or. en
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Selgitus

Kaetud võlakohustuste krediidiriski vahetustehingute positsioone tuleb pikendada olukorra 
jaoks, kus pikk positsioon saavutatakse tuletiste kaudu, mitte riigi võlakohustuse otsese 
valdamise kaudu.Tuletisinstrumente, näiteks vahetustehinguid, kasutatakse tihti vahetusriski 
maandamiseks.

Muudatusettepanek 259
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses sellise 
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, teatab asjaomastele 
pädevatele asutustele sellest, kui 
positsioon ületab lõike 2 kohase 
teatamiskünnise või langeb alla selle.

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses sellise 
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, edastab positsiooni 
andmed Euroopa järelevalveasutusele 
(EVJA-le), kui positsioon ületab lõike 2 
kohase teatamiskünnise või langeb alla 
selle.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses sellise 
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, teatab asjaomastele 
pädevatele asutustele sellest, kui 
positsioon ületab lõike 2 kohase 
teatamiskünnise või langeb alla selle.

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses sellise 
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, teatab Euroopa 
järelevalveasutusele (EVJA-le) sellest, kui 
positsioon ületab lõike 2 kohase 
teatamiskünnise või langeb alla selle.
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Or. en

Selgitus

Tsentraliseeritud teatamine on teatamiskohustusega investoritele palju mugavam.Tuleks luua 
andmebaas, millele on pädevatel asutustel juurdepääs.

Muudatusettepanek 261
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses sellise 
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, teatab asjaomastele 
pädevatele asutustele sellest, kui positsioon 
ületab lõike 2 kohase teatamiskünnise või 
langeb alla selle.

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses sellise 
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
teatab asjaomastele pädevatele asutustele 
sellest, kui positsioon ületab lõike 2 kohase 
teatamiskünnise või langeb alla selle.

Or. en

Selgitus

Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiakapitali on võimalik ka väljaspool kauplemiskohta müüa.Ka 
seda võimalust peaks kõnealune määrus hõlmama.

Muudatusettepanek 262
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses sellise 
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, teatab asjaomastele 
pädevatele asutustele sellest, kui positsioon 
ületab lõike 2 kohase teatamiskünnise või 

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses sellise 
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, teatab asjaomastele 
pädevatele asutustele sellest asjaolust, kui
vastav pädev asutus sellekohase palve 



AM\853802ET.doc 79/118 PE456.773v01-00

ET

langeb alla selle. esitab.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohane teatamiskünnis on 0,2 % 
asjaomase äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitalist ja iga järgnev kõnealust 
künnist ületav 0,1 %-line vahemik.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 264
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohane teatamiskünnis on 0,2 % 
asjaomase äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitalist ja iga järgnev kõnealust 
künnist ületav 0,1 %-line vahemik.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõigi finantsinstrumentide puhul lühikestest positsioonidest nii madala künnise alusel 
teatamine genereeriks tõenäoliselt igapäevaselt olulisel määral andmeid.Selline tase võib 
reguleerivatele asutustele ja üksikutele ettevõtetele osutuda halduslikust seisukohast 
keeruliseks väljakutseks ja see annab edasi tõenäoliselt palju infomüra ja võib ka varju jätta 
mis tahes vajalikke andmeid.Teatamiskünniste puhul peaks jääma ruumi paindlikkusele.
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Muudatusettepanek 265
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ning 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
muuta lõikes 2 osutatud künniseid, võttes 
arvesse suundumusi finantsturgudel.

3. Finantsturgude suundumusi arvesse 
võttes võib Euroopa järelevalveasutus 
(EVJA) vajaduse korral esitada ning 
saata Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ja komisjonile arvamuse vajaduse kohta 
kohandada lõikes 2 osutatud künniseid.
Komisjon võib delegeeritud õigusaktidega 
vastavalt artiklile 36 ning artiklites 37 ja 38 
sätestatud tingimustel muuta lõikes 2 
osutatud künniseid kolme kuu jooksul 
alates Euroopa järelevalveasutuse (EVJA) 
arvamuse kättesaamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ning 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
muuta lõikes 2 osutatud künniseid, võttes 
arvesse suundumusi finantsturgudel.

3. Komisjon täpsustab delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ning 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
lõikes 1 osutatud künnised.

Or. en

Selgitus

Kõigi finantsinstrumentide puhul lühikestest positsioonidest nii madala künnise alusel 
teatamine genereeriks tõenäoliselt igapäevaselt olulisel määral andmeid. Selline tase võib 
reguleerivatele asutustele ja üksikutele ettevõtetele osutuda halduslikust seisukohast 
keeruliseks väljakutseks ja see annab edasi tõenäoliselt palju infomüra ja võib ka varju jätta 
mis tahes vajalikke andmeid. Teatamiskünniste puhul peaks jääma ruumi paindlikkusele.
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Muudatusettepanek 267
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Lühikeseks müügi korralduste 
märgistamine kauplemiskohas

Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega, kehtestab korra, mille kohaselt 
kõnealuses kauplemiskohas korraldusi 
täitvad füüsilised või juriidilised isikud 
märgistavad müügikorraldused 
lühikeseks müügi korraldustena juhul, 
kui müüja teeb aktsiatega lühikeseks 
müügi tehingu. Kauplemiskoht avaldab 
vähemalt iga päev kokkuvõtlikud andmed 
lühikeseks müügi korralduste mahu 
kohta.

Or. en

Selgitus

Ostu- ja müügikorralduste märgistamine annaks ebatäieliku pildi ja suurendaks 
ebaproportsionaalselt rakenduskulusid, mõjutades väiksemaid vahendajaid ja turuosalisi; 
lõppkokkuvõttes mõjutab see investoreid ja emiteerijaid. Vajadus suurema läbipaistvuse 
järele ja parema järelevalve järele lühikeseks müügis saavutatakse kõige paremini lühikeseks 
müügi netopositsioonide avalikustamisega reguleerivatele asutustele.

Muudatusettepanek 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Lühikeseks müügi korralduste 
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märgistamine kauplemiskohas
Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega, kehtestab korra, mille kohaselt 
kõnealuses kauplemiskohas korraldusi 
täitvad füüsilised või juriidilised isikud 
märgistavad müügikorraldused 
lühikeseks müügi korraldustena juhul, 
kui müüja teeb aktsiatega lühikeseks 
müügi tehingu. Kauplemiskoht avaldab 
vähemalt iga päev kokkuvõtlikud andmed 
lühikeseks müügi korralduste mahu 
kohta.

Or. en

Selgitus

Nõue lühikeseks müügi korralduste märgistamiseks tähendab lisakulusid kauplemiskohtadele 
ja vahendajatele ilma selge kasuta reguleerivatele asutustele. Korralduste märgistamisest 
tulenev teave oleks ebatäielik (börsiväline kauplemine välja arvatud) ja ei oleks vastavuses 
sellega, mis tuleneb lühikeste netopositsioonide arvutusest kauplemispäeva lõpus.

Muudatusettepanek 269
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Lühikeseks müügi korralduste 
märgistamine kauplemiskohas
Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega, kehtestab korra, mille kohaselt 
kõnealuses kauplemiskohas korraldusi 
täitvad füüsilised või juriidilised isikud 
märgistavad müügikorraldused 
lühikeseks müügi korraldustena juhul, 
kui müüja teeb aktsiatega lühikeseks 
müügi tehingu. Kauplemiskoht avaldab 
vähemalt iga päev kokkuvõtlikud andmed 
lühikeseks müügi korralduste mahu 
kohta.

Or. en
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Selgitus

Kauplemiskohtades korralduste märgistamine ei ole läbipaistvuse parandamiseks sobilik 
meede. Selline korralduste märgistamine toob kasutajate, infrastruktuuripakkujate ja 
kauplemiskohtade jaoks kaasa kõrged rakenduskulud, mida lõppkokkuvõttes kannavad 
lõppinvestorid, samas kui lisakasu on küsitav.

Muudatusettepanek 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Lühikeseks müügi korralduste 
märgistamine kauplemiskohas
Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega, kehtestab korra, mille kohaselt 
kõnealuses kauplemiskohas korraldusi 
täitvad füüsilised või juriidilised isikud 
märgistavad müügikorraldused 
lühikeseks müügi korraldustena juhul, 
kui müüja teeb aktsiatega lühikeseks 
müügi tehingu. Kauplemiskoht avaldab 
vähemalt iga päev kokkuvõtlikud andmed 
lühikeseks müügi korralduste mahu 
kohta.

Or. en

Selgitus

Samal ajal kui lühikesed positsioonid aitavad anda ülevaate turust, on lühikeste korralduste 
märgistamise lisaväärtus ebaselge, pidades ka meeles, et finantsinstrumentide turgude 
direktiiv kehtestab turuosalistele nõude teatada reguleerivatele asutustele kõikidest lõpule 
viidud tehingutest.

Muudatusettepanek 271
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Lühikeseks müügi korralduste 
märgistamine kauplemiskohas
Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega, kehtestab korra, mille kohaselt 
kõnealuses kauplemiskohas korraldusi 
täitvad füüsilised või juriidilised isikud 
märgistavad müügikorraldused 
lühikeseks müügi korraldustena juhul, 
kui müüja teeb aktsiatega lühikeseks 
müügi tehingu. Kauplemiskoht avaldab 
vähemalt iga päev kokkuvõtlikud andmed 
lühikeseks müügi korralduste mahu 
kohta.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et ELi õigusraamistik on proportsionaalne, peaksime valima ühe korra 
(väljapakutud avalikustamiskord) kahe asemel, mis teenivad sama eesmärki.

Muudatusettepanek 272
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lühikeseks müügi korralduste 
märgistamine kauplemiskohas

Lühikeseks müügi tehingutest pädevatele 
asutustele teatamine

Or. en

Muudatusettepanek 273
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lühikeseks müügi korralduste 
märgistamine kauplemiskohas

Lühikeseks müügi korralduste 
märgistamine

Or. en

Selgitus

Väärtpabereid tuleks märgistada sellest hoolimata, kas nendega kaubeldakse samas 
kauplemiskohas või väljaspool kauplemiskohta.

Muudatusettepanek 274
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega, kehtestab korra, mille kohaselt 
kõnealuses kauplemiskohas korraldusi 
täitvad füüsilised või juriidilised isikud 
märgistavad müügikorraldused lühikeseks 
müügi korraldustena juhul, kui müüja 
teeb aktsiatega lühikeseks müügi tehingu.
Kauplemiskoht avaldab vähemalt iga päev 
kokkuvõtlikud andmed lühikeseks müügi 
korralduste mahu kohta.

Komisjon palub Euroopa 
järelevalveasutusel (EVJA) muuta 
määruse (EÜ) nr 1287/2006 1. lisa nii, et 
selles nõutaks lühikeseks müügi 
vahendajatelt antud tehingute vastavat 
esitamist tehinguraportites asjaomasele 
pädevale asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega, kehtestab korra, mille kohaselt 
kõnealuses kauplemiskohas korraldusi 
täitvad füüsilised või juriidilised isikud 

Kõik direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 
lõike 1 tähenduses hõlmatud 
investeerimisühingud ning reguleeritud 
turu või mitmepoolse kauplemissüsteemi 
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märgistavad müügikorraldused lühikeseks 
müügi korraldustena juhul, kui müüja 
teeb aktsiatega lühikeseks müügi tehingu.
Kauplemiskoht avaldab vähemalt iga päev 
kokkuvõtlikud andmed lühikeseks müügi 
korralduste mahu kohta.

liikmed peavad tehinguraportitesse lisama 
eespool nimetatud direktiivi artikli 25 
lõikes 3 viidatud andmevälja, kus on 
näidatud aktsiatehingute kohta, kas 
tehinguga toimus lühikeseks müük.

Üldteave selliste lühikeseks müükide 
kohta tehakse avalikuks.
Komisjon võtab delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ning 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
vastu meetmed, mis täpsustavad, kuidas 
sellist üldteavet avalikustada.

Or. en

Selgitus

Reguleeritud turul ja mitmepoolsetes kauplemissüsteemides tehtud lühikeseks müügid ning 
väljaspool kauplemiskohti tehtud lühikeseks müügid oleksid nii esile toodud, tagades 
reguleerivatele asutustele ja avalikkusele parema teabe. Olemasoleva mehhanismi 
kasutamine on palju vähem kulukas kui kogu uue süsteemi loomine. Loodetavasti esitatakse 
tulevikus tehinguraportid otse EVJA-le (vt konsultatsiooni finantsinstrumentide turgude 
direktiivi kohta). See tagaks tehinguraportite ühtse sisu ja vormi, võimaldaks reguleerivate 
asutuste vahelist teabevahetust turujärelevalve eesmärgil ning teeks võimalikuks EVJA-poolse 
ühtlustatud teabe avaldamise.

Muudatusettepanek 276
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega, kehtestab korra, mille kohaselt 
kõnealuses kauplemiskohas korraldusi 
täitvad füüsilised või juriidilised isikud 
märgistavad müügikorraldused lühikeseks 
müügi korraldustena juhul, kui müüja teeb 
aktsiatega lühikeseks müügi tehingu. 
Kauplemiskoht avaldab vähemalt iga päev 
kokkuvõtlikud andmed lühikeseks müügi 

Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega, või väljaspool kauplemiskohta 
klientide nimel seoses kõnealuste 
instrumentidega korraldusi täitev 
investeerimisühing kehtestab korra
erakorraliste asjaolude jaoks, mille 
kohaselt kõnealuses kauplemiskohas või
investeerimisühingu kaudu korraldusi 
täitvad füüsilised või juriidilised isikud 
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korralduste mahu kohta. saavad märgistada müügikorraldused 
lühikeseks müügi korraldustena juhul, kui 
müüja teeb aktsiatega lühikeseks müügi 
tehingu.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega, kehtestab korra, mille kohaselt 
kõnealuses kauplemiskohas korraldusi 
täitvad füüsilised või juriidilised isikud 
märgistavad müügikorraldused lühikeseks 
müügi korraldustena juhul, kui müüja teeb 
aktsiatega lühikeseks müügi tehingu. 
Kauplemiskoht avaldab vähemalt iga päev 
kokkuvõtlikud andmed lühikeseks müügi 
korralduste mahu kohta.

Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
väärtpaberitega, või väljaspool 
kauplemiskohta klientide nimel või 
iseenda nimel kõnealuste instrumentidega 
korraldusi täitev investeerimisühing 
kehtestab korra, mille kohaselt kõnealuses 
kauplemiskohas või investeerimisühingu
kaudu korraldusi täitvad füüsilised või 
juriidilised isikud saavad märgistada
müügikorraldused lühikeseks müügi 
korraldustena juhul, kui müüja teeb 
väärtpaberitega lühikeseks müügi tehingu. 
Kauplemiskoht või investeerimisühing 
avaldab vähemalt iga päev kokkuvõtlikud 
andmed lühikeseks müügi korralduste 
mahu kohta.

Or. en

Selgitus

Väärtpabereid tuleks märgistada sellest hoolimata, kas nendega kaubeldakse samas 
kauplemiskohas või väljaspool kauplemiskohta.

Muudatusettepanek 278
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega, kehtestab korra, mille kohaselt 
kõnealuses kauplemiskohas korraldusi 
täitvad füüsilised või juriidilised isikud 
märgistavad müügikorraldused lühikeseks 
müügi korraldustena juhul, kui müüja teeb 
aktsiatega lühikeseks müügi tehingu.
Kauplemiskoht avaldab vähemalt iga päev 
kokkuvõtlikud andmed lühikeseks müügi 
korralduste mahu kohta.

Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega, kehtestab korra, mille kohaselt 
kõnealuses kauplemiskohas korraldusi 
täitvad või iseenda nimel kauplevad
füüsilised või juriidilised isikud 
märgistavad müügikorraldused lühikeseks 
müügi korraldustena juhul, kui müüja teeb 
aktsiatega lühikeseks müügi tehingu. 
Kauplemiskoht avaldab vähemalt iga päev 
kokkuvõtlikud andmed lühikeseks müügi 
korralduste mahu kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega, kehtestab korra, mille kohaselt 
kõnealuses kauplemiskohas korraldusi 
täitvad füüsilised või juriidilised isikud 
märgistavad müügikorraldused lühikeseks 
müügi korraldustena juhul, kui müüja teeb 
aktsiatega lühikeseks müügi tehingu.
Kauplemiskoht avaldab vähemalt iga päev 
kokkuvõtlikud andmed lühikeseks müügi 
korralduste mahu kohta.

Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega, kehtestab korra, mille kohaselt 
kõnealuses kauplemiskohas korraldusi 
täitvad füüsilised või juriidilised isikud 
märgistavad müügikorraldused lühikeseks 
müügi korraldustena juhul, kui müüja teeb 
aktsiatega lühikeseks müügi tehingu.
Kogutud andmed tehakse asjaomastele 
pädevatele asutustele kättesaadavaks. 
Kauplemiskoht avaldab vähemalt iga päev 
kokkuvõtlikud andmed lühikeseks müügi 
korralduste mahu kohta iga kõnealuses 
kauplemiskohas kaubeldud aktsia puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7



AM\853802ET.doc 89/118 PE456.773v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Aktsiate märkimisväärse lühikese 

netopositsiooni avalikustamine
1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses sellise 
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, avalikustab positsiooni 
üksikasjad, kui positsioon ületab lõike 2 
kohase avalikustamiskünnise või langeb 
alla selle.
2. Asjakohane avalikustamiskünnis on 0,5 
% asjaomase äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitalist ja iga järgmine kõnealust 
künnist ületav 0,1 %-line vahemik.
3. Komisjon võib delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ning 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
kohandada lõikes 2 osutatud künniseid, 
võttes arvesse suundumusi 
finantsturgudel.

Or. en

Selgitus

Konkreetsete lühikeste positsioonide avalikustamisel võib olla negatiivne mõju 
väikefondidele. See võib põhjustada protsüklilist käitumist, mis alandab osakute hinda, 
kahjustades Euroopa äriühinguid, ja viia likviidsuse vähenemiseni ja vähem tõhusa 
hinnamoodustumiseni turukasutajate jaoks – edasimüügi investoritele, pensionifondidele ja 
ettevõtetest emitentidele. Artikli 5 teatamissäte võimaldab pädevatele asutustele juurdepääsu 
asjaomasele teabele, et jälgida süsteemi riske ilma märkimisväärset koormust tekitamata.

Muudatusettepanek 281
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses sellise 
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, avalikustab positsiooni 
üksikasjad, kui positsioon ületab lõike 2 
kohase avalikustamiskünnise või langeb 
alla selle.

1. Asjaomane pädev asutus avaldab iga 
päev teavet iga aktsia lühikeste 
netopositsioonide üldsumma kohta, mille 
kohta see asutus on saanud artikli 5 
kohase teate. Sellisest avalikustamisest ei 
ilmne lühikese netopositsiooni valdaja.

Or. en

Muudatusettepanek 282
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses sellise 
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, avalikustab positsiooni 
üksikasjad, kui positsioon ületab lõike 2 
kohase avalikustamiskünnise või langeb 
alla selle.

1. Asjaomane pädev asutus avaldab
positsiooni üksikasjad, kui positsioon 
ületab lõike 2 kohase avalikustamiskünnise 
või langeb alla selle.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses sellise 
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, avalikustab positsiooni 

1. Asjaomane pädev asutus avalikustab 
iga kauplemispäeva lõpus kõik liidetud 
lühikesed netopositsioonid seoses sellise 
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
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üksikasjad, kui positsioon ületab lõike 2 
kohase avalikustamiskünnise või langeb 
alla selle.

kauplemiskohas, avalikustab positsiooni 
üksikasjad, kui positsioon ületab lõike 2 
kohase avalikustamiskünnise või langeb 
alla selle.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses sellise
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, avalikustab positsiooni 
üksikasjad, kui positsioon ületab lõike 2 
kohase avalikustamiskünnise või langeb 
alla selle.

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses äriühingu 
emiteeritud aktsiakapitaliga, avalikustab 
positsiooni üksikasjad, kui positsioon 
ületab lõike 2 kohase avalikustamiskünnise 
või langeb alla selle.

Or. en

Selgitus

Väärtpabereid tuleks märgistada sellest hoolimata, kas nendega kaubeldakse samas 
kauplemiskohas või väljaspool kauplemiskohta.

Muudatusettepanek 285
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses sellise 
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, avalikustab positsiooni 

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses sellise 
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, teavitab positsiooni 
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üksikasjad, kui positsioon ületab lõike 2 
kohase avalikustamiskünnise või langeb 
alla selle.

üksikasjad Euroopa järelevalveasutusele
(EVJA), kui positsioon ületab lõike 2 
kohase avalikustamiskünnise või langeb 
alla selle. Euroopa järelevalveasutus 
(EVJA) avalikustab vastavad positsioonid.

Or. en

Selgitus

Kõigil teavitamist vajava positsiooni valdajatel on võimalik sellest positsioonist teatada ühele 
ainsale asutusele, nt EVJA-le, selle asemel et üks 27 erinevast reguleerivast asutusest sõltuks 
ühest asjaomasest aktsiast. Muudetav säte võimaldab ka kõigi avalikustamisele kuuluvate 
positsioonide avaldamist ühes kohas, nt EVJA veebilehel. Muudatusettepanek tagab ka 
mastaabisäästu EVJA liikmesasutustele, kes peaksid muidu välja töötama aruandlus- ja/või 
avaldamisviisid.

Muudatusettepanek 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui füüsiline või juriidiline isik on 
teatanud, et ettevõtte aktsia lühike 
positsioon on ületanud või langenud alla 
artikli 7 lõikes 2 viidatud 
avaldamiskünnise, avaldab Euroopa 
järelevalveasutus (EVJA) iga päev 
lühikeste positsioonide raporti. 
Avalikustamine toimub üldises vormis ja 
ei sisalda teavet selle kohta, kes 
positsiooni valdab.

Or. en

Selgitus

Konkreetsete lühikeste positsioonide avalikustamine ei abista reguleerivaid asutusi turu 
kuritarvitamise tuvastamisel ja see paljastab lühikeste positsioonide valdajad kiire 
hinnatõusu ja muu kuritarvitava käitumise suhtes; see julgustab karjakäitumist; see vähendab 
likviidsust, sest investorid ei soovi, et nende lühikesed positsioonid saaksid ettevõtetele 
teatavaks, ja eelistavad seepärast lühikeseks müüki vältida. Üldistatud avalikustamine pakub 



AM\853802ET.doc 93/118 PE456.773v01-00

ET

turuosalistele kasulikku teavet.

Muudatusettepanek 287
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohane avalikustamiskünnis on 0,5 
% asjaomase äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitalist ja iga järgmine kõnealust 
künnist ületav 0,1 %-line vahemik.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 288
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohane avalikustamiskünnis on 0,5
% asjaomase äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitalist ja iga järgmine kõnealust 
künnist ületav 0,1 %-line vahemik.

2. Asjakohane avalikustamiskünnis on 3 %
asjaomase äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitalist ja iga järgmine kõnealust 
künnist ületav 0,1 %-line vahemik.

Or. en

Selgitus

Lühikesed positsioonid on märgiks ülejäänud turule, et investor usub, et aktsia hetkehind on 
liiga kõrge. Kui ülejäänud turg nõustub, toimub hinnakorrektsioon, kuna ka nemad müüvad 
aktsiaid, nagu see juhtus Enroni puhul. Kõnealusel lühikeseks müügil on kasu kõrgemast 3%-
lise künnise rakendamisest, sest väiksematel positsioonidel on väiksem tähendus ja viiks 
ainult investoritest, kes pelgavad väikeste lühikeste positsioonide võtmist ja nende 
avalikustamist, tingitud likviidsuse vähenemiseni.
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Muudatusettepanek 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohane avalikustamiskünnis on 0,5
% asjaomase äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitalist ja iga järgmine kõnealust 
künnist ületav 0,1 %-line vahemik.

2. Asjakohane avalikustamiskünnis on 1 %
asjaomase äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitalist ja iga järgmine kõnealust 
künnist ületav 0,2 %-line vahemik.

Or. en

Selgitus

Me ei ole selles veendunud, et aktsiate märkimisväärse lühikese netopositsiooni 
avalikustamise korraga seotud eelised kaaluvad selle kulud üles.
Selleks et piirata kehtiva sätte mõju, soovitame künniste tõstmist.

Muudatusettepanek 290
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avalikustamine ei tuvasta lühikese 
netopositsiooni valdajat.

Or. en

Selgitus

Liidetud ja anonüümne avalikustamine pakub parimaid meetmeid poliitiliste eesmärkide 
rahuldamiseks, mis ei kahjusta investoreid ja turgu kasutavaid emitente.
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Muudatusettepanek 291
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ning 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
kohandada lõikes 2 osutatud künniseid, 
võttes arvesse suundumusi 
finantsturgudel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 292
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ning 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
muuta lõikes 2 osutatud künniseid, võttes 
arvesse suundumusi finantsturgudel.

3. Finantsturgude suundumusi arvesse 
võttes võib Euroopa järelevalveasutus 
(EVJA) vajaduse korral esitada ning 
saata Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ja komisjonile arvamuse vajaduse kohta 
lõikes 2 osutatud künniseid kohandada.
Komisjon võib delegeeritud õigusaktidega 
vastavalt artiklile 36 ning artiklites 37 ja 38 
sätestatud tingimustel muuta lõikes 2 
osutatud künniseid kolme kuu jooksul 
alates Euroopa järelevalveasutuse (EVJA) 
arvamuse kättesaamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 293
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Riigi võlakohustuste ja krediidiriski 
vahetustehingute märkimisväärsest 

lühikesest netopositsioonist teatamine 
pädevatele asutustele

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
allpool kirjeldatud järgmine positsioon, 
teatab asjaomasele pädevale asutusele 
sellest, kui selline positsioon asjaomase 
liikmesriigi või ELi puhul ületab 
teatamiskünnise või langeb alla selle:
a) liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlakohustustega seotud lühike 
netopositsioon;
b) liikmesriigi või ELi kohustusega seotud 
krediidiriski vahetustehingu katteta 
positsioon.
2. Asjakohased teatamiskünnised 
hõlmavad algkünnist ja suuremaid 
lisakünniseid seoses iga liikmesriigiga ja 
ELiga, kusjuures kõnealused künnised 
määrab komisjon kindlaks vastavalt 
lõikele 3.
3. Komisjon määrab delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ning 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
kindlaks lõikes 2 osutatud künnised. Selle 
käigus võetakse arvesse järgmist:
a) künnist ei määrata sellisele tasemele, 
mille puhul tuleb teatada madala 
väärtusega positsioonidest;
b) iga liikmesriigi ja ELi emiteeritud 
lunastamata võlakohustuste koguväärtus 
ning turuosaliste selliste positsioonide 
keskmine suurus, mis on seotud 
kõnealuse liikmesriigi või ELi võlaga.

Or. en
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Selgitus

Puuduvad tõendid, mis viitaksid asjaolule, et seoses riigi võlakohustuste lühikeste 
positsioonidega on püsiv avalikustamiskord vajalik. Komisjoni töörühma aruandes, mis 
käsitleb tegevust riigi võlakohustuse krediidiriski vahetustehingute ja võlakirjade turgudel, 
leitakse, et puuduvad lõplikud tõendid selle kohta, et arengud krediidiriski vahetustehingute 
turul põhjustaksid liikmesriikidele kõrgemaid kulusid, kuid märgitakse, et riigi võlakohustuse 
krediidiriski vahetustehingute turg on tõhus ja liikmesriikidele kasulik.

Muudatusettepanek 294
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigi võlakohustuste ja krediidiriski 
vahetustehingute märkimisväärsest 
lühikesest netopositsioonist teatamine 
pädevatele asutustele

Muude finantsinstrumentide kui aktsiad 
märkimisväärsest lühikesest 
netopositsioonist teatamine pädevatele 
asutustele

Or. en

Justification

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).

Muudatusettepanek 295
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
allpool kirjeldatud järgmine positsioon, 
teatab asjaomasele pädevale asutusele 
sellest, kui selline positsioon asjaomase 
liikmesriigi või ELi puhul ületab 
teatamiskünnise või langeb alla selle:

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
allpool kirjeldatud järgmine positsioon, 
teavitab sellest Euroopa järelevalveasutust 
(EVJAt):

Or. en

Selgitus

Kõikidest ettevõtte aktsiate netopositsioonidest tuleb EVJA-le teatada, et asutusel oleks 
lühikestest positsioonidest ülevaade. Oluline on, et oleks täielik läbipaistvus nii riigi 
võlakohustuste instrumentides kui ka selliste instrumentidega seotud krediidiriski 
vahetustehingutes, kuna nendel toodetel on mõju liikmesriikide ja ELi stabiilsusele.

Muudatusettepanek 296
Sylvie Goulard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
allpool kirjeldatud järgmine positsioon, 
teatab asjaomasele pädevale asutusele 
sellest, kui selline positsioon asjaomase 
liikmesriigi või ELi puhul ületab 
teatamiskünnise või langeb alla selle:

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
allpool kirjeldatud järgmine positsioon, 
teatab positsiooni üksikasjad Euroopa 
järelevalveasutusele (EVJA-le), kui selline 
positsioon asjaomase liikmesriigi või ELi 
puhul ületab teatamiskünnise või langeb 
alla selle:

Or. en

Selgitus

Kõigil teavitamist vajava positsiooni valdajatel on võimalik sellest positsioonist teatada ühele 
ainsale asutusele, nt EVJA-le, selle asemel et üks 27 erinevast reguleerivast asutusest sõltuks 
ühest asjaomasest aktsiast. Muudetav säte võimaldab ka kõigi avalikustamisele kuuluvate 
positsioonide avaldamist ühes kohas, nt EVJA veebilehel. Muudatusettepanek tagab ka 
mastaabisäästu EVJA liikmesasutustele, kes peaksid muidu välja töötama aruandlus- ja/või 
avaldamisviisid.
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Muudatusettepanek 297
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
allpool kirjeldatud järgmine positsioon, 
teatab asjaomasele pädevale asutusele
sellest, kui selline positsioon asjaomase 
liikmesriigi või ELi puhul ületab 
teatamiskünnise või langeb alla selle:

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
allpool kirjeldatud järgmine positsioon, 
teatab asjaomasele pädevale asutusele
sellest nii pea, kui selline positsioon ületab 
teatamiskünnise või langeb alla selle:

Or. en

Muudatusettepanek 298
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlakohustustega seotud lühike 
netopositsioon;

a) liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlakohustustega seotud lühike 
netopositsioon või lühike netopositsioon 
finantsinstrumendis, mis on seotud 
liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlakohustusega;

Or. en

Muudatusettepanek 299
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriigi või ELi emiteeritud a) liikmesriigi või ELi või ELis alaliselt 
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võlakohustustega seotud lühike 
netopositsioon;

asuva või asutatud süsteemselt olulise 
asutuse emiteeritud võlakohustustega 
seotud lühike netopositsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 300
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlakohustustega seotud lühike 
netopositsioon;

a) liikmesriigi või ELi või ELis alaliselt 
asuva või asutatud süsteemselt olulise 
asutuse emiteeritud võlakohustustega 
seotud lühike netopositsioon;

Or. de

Muudatusettepanek 301
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liikmesriigi või ELi kohustusega seotud 
krediidiriski vahetustehingu katteta 
positsioon.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 302
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liikmesriigi või ELi kohustusega seotud 
krediidiriski vahetustehingu katteta
positsioon.

b) liikmesriigi või ELi finantsturu 
indeksitega seotud lühike netopositsioon 
või lühike netopositsioon liikmesriigi või 
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ELi finantsturu indeksitega seotud 
finantsinstrumendis.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liikmesriigi või ELi kohustusega seotud 
krediidiriski vahetustehingu katteta 
positsioon.

b) liikmesriigi või ELi või ELis alaliselt 
asuva või asutatud süsteemselt olulise 
asutuse kohustusega seotud krediidiriski 
vahetustehingu katteta positsioon.

Or. de

Muudatusettepanek 304
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lühike netopositsioon ettevõtte 
emiteeritud aktsiakapitaliga seotud 
finantsinstrumendis.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohased teatamiskünnised 
hõlmavad algkünnist ja suuremaid 
lisakünniseid seoses iga liikmesriigiga ja 
ELiga, kusjuures kõnealused künnised 

välja jäetud
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määrab komisjon kindlaks vastavalt 
lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Kõikidest ettevõtte aktsiate netopositsioonidest tuleb EVJA-le teatada, et asutusel oleks 
lühikestest positsioonidest ülevaade.
Oluline on, et oleks täielik läbipaistvus nii riigi võlakohustuste instrumentides kui ka selliste 
instrumentidega seotud krediidiriski vahetustehingutes, kuna nendel toodetel on mõju 
liikmesriikide ja ELi stabiilsusele.

Muudatusettepanek 306
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohased teatamiskünnised 
hõlmavad algkünnist ja suuremaid 
lisakünniseid seoses iga liikmesriigiga ja 
ELiga, kusjuures kõnealused künnised 
määrab komisjon kindlaks vastavalt lõikele 
3.

2. Asjakohased teatamiskünnised 
hõlmavad algkünnist ja suuremaid 
lisakünniseid seoses iga liikmesriigiga ja 
ELiga, kusjuures kõnealused künnised 
määrab komisjon kindlaks vastavalt lõikele 
3. Teatamiskünnised avaldatakse 
keskandmebaasis.

Or. en

Selgitus

Teave asjakohaste künniste kohta peaks olema kättesaadav keskandmebaasi kaudu.

Muudatusettepanek 307
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 



AM\853802ET.doc 103/118 PE456.773v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohased teatamiskünnised 
hõlmavad algkünnist ja suuremaid 
lisakünniseid seoses iga liikmesriigiga ja 
ELiga, kusjuures kõnealused künnised
määrab komisjon kindlaks vastavalt lõikele 
3.

2. Asjakohased teatamiskünnised määrab 
komisjon kindlaks vastavalt lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Selleks et luua võrdsed tingimused kõigile liikmesriikidele, peaksid teatamiskünnised olema 
kogu ELis ühtlustatud.

Muudatusettepanek 308
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon määrab delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ning 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
kindlaks lõikes 2 osutatud künnised. Selle 
käigus võetakse arvesse järgmist:

välja jäetud

a) künnist ei määrata sellisele tasemele, 
mille puhul tuleb teatada madala 
väärtusega positsioonidest;
b) iga liikmesriigi ja ELi emiteeritud 
lunastamata võlakohustuste koguväärtus 
ning turuosaliste selliste positsioonide 
keskmine suurus, mis on seotud 
kõnealuse liikmesriigi või ELi võlaga.

Or. en

Selgitus

Kõikidest ettevõtte aktsiate netopositsioonidest tuleb EVJA-le teatada, et asutusel oleks 
lühikestest positsioonidest ülevaade. Oluline on, et oleks täielik läbipaistvus nii riigi 
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võlakohustuste instrumentides kui ka selliste instrumentidega seotud krediidiriski 
vahetustehingutes, kuna nendel toodetel on mõju liikmesriikide ja ELi stabiilsusele.

Muudatusettepanek 309
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon määrab delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ning 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
kindlaks lõikes 2 osutatud künnised. Selle 
käigus võetakse arvesse järgmist:

3. Komisjon määrab delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ning 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
kindlaks lõikes 2 osutatud asjakohased 
teatamiskünnised. Selle käigus võetakse 
arvesse järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) iga liikmesriigi ja ELi emiteeritud 
lunastamata võlakohustuste koguväärtus 
ning turuosaliste selliste positsioonide 
keskmine suurus, mis on seotud kõnealuse 
liikmesriigi või ELi võlaga.

b) iga liikmesriigi ja ELi emiteeritud 
lunastamata võlakohustuste koguväärtus, 
käive ning turuosaliste selliste 
positsioonide keskmine suurus, mis on 
seotud kõnealuse liikmesriigi või ELi 
võlaga.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse riigi võlakohustuste turu eripära, tunduvad konkreetsed künnised iga 
liikmesriigi kohta vajalikena. Künnis peaks arvesse võtma riigi võlakohustuste turu likviidsuse 
taset, toetudes pädevate asutuste hinnangutele. Sel viisil võivad künnised liikmesriikide vahel 
ja erinevate väärtpaberi liikide suhtes erineda.
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Muudatusettepanek 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) iga riigi võlakohustuste turu 
likviidsus pädeva asutuse poolt 
hinnatuna.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse riigi võlakohustuste turu eripära, tunduvad konkreetsed künnised iga 
liikmesriigi kohta vajalikena. Künnis peaks arvesse võtma riigi võlakohustuste turu likviidsuse 
taset, toetudes pädevate asutuste hinnangutele. Sel viisil võivad künnised liikmesriikide vahel 
ja erinevate väärtpaberi liikide suhtes erineda.

Muudatusettepanek 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Andmete säilitamine

Artikli 5, 7 ja 8 kohaldamisel peavad 
füüsilised ja juriidilised isikud, kes 
valdavad olulisi lühikesi netopositsioone, 
säilitama 10 aasta jooksul andmed 
brutopositsioonide kohta, mis 
moodustavad olulised lühikesed 
netopositsioonid.

Or. en
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Selgitus

Selleks et võimaldada pädevatel asutustel kavandatava teatamis- ja avaldamiskorra üle 
tõhusalt järelevalvet teostada, pakutakse välja, et füüsilised ja juriidilised isikud, kes on 
pädevaid asutusi teavitanud või on avalikustanud olulised lühikesed netopositsioonid,
säilitaksid 10 aasta jooksul andmeid olulisi lühikesi netopositsioone moodustavate 
brutopositsioonide kohta.

Muudatusettepanek 313
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklite 5, 7 või 8 kohase teatamise või 
avalikustamise korral märgitakse 
positsiooni omava füüsilise või juriidilise 
isiku andmed, asjaomase positsiooni 
suurus, emitent, kelle suhtes on asjaomane 
positsioon võetud, ja kuupäev, millal 
asjaomane positsioon võeti, seda muudeti 
või see suleti.

1. Artiklite 5, 7 või 8 kohase teatamise 
korral märgitakse positsiooni omava 
füüsilise või juriidilise isiku andmed, 
asjaomase positsiooni suurus, emitent, 
kelle suhtes on asjaomane positsioon 
võetud, ja kuupäev, millal asjaomane 
positsioon võeti, seda muudeti või see 
suleti.

Or. en

Selgitus

Konkreetsete lühikeste positsioonide avalikustamisel võib olla negatiivne mõju 
väikefondidele. See võib põhjustada protsüklilist käitumist, mis alandab osakute hinda, 
kahjustades Euroopa äriühinguid, ja viia likviidsuse vähenemiseni ja vähem tõhusa 
hinnamoodustumiseni turukasutajate jaoks – edasimüügi investoritele, pensionifondidele ja 
ettevõtetest emitentidele. Artikli 5 teatamissäte võimaldab pädevatele asutustele juurdepääsu 
asjaomasele teabele, et jälgida süsteemi riske ilma märkimisväärset koormust tekitamata.

Muudatusettepanek 314
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklite 5, 7 või 8 kohase teatamise või 
avalikustamise korral märgitakse 
positsiooni omava füüsilise või juriidilise 
isiku andmed, asjaomase positsiooni 
suurus, emitent, kelle suhtes on asjaomane 
positsioon võetud, ja kuupäev, millal 
asjaomane positsioon võeti, seda muudeti 
või see suleti.

1. Artiklite 5, 7 või 8 kohase teatamise või
avalikustamise korral märgitakse 
positsiooni omava füüsilise või juriidilise 
isiku andmed, asjaomase positsiooni 
suurus, emitent, kelle suhtes on asjaomane 
positsioon võetud, ja kuupäev, millal 
asjaomane positsioon võeti, seda muudeti 
või see suleti.

Artikli 7 kohase avalikustamise korral 
märgitakse anonüümses vormis 
positsiooni omava füüsilise või juriidilise 
isiku andmed, asjaomase positsiooni 
suurus, emitent, kelle suhtes on 
asjaomane positsioon võetud, ja kuupäev, 
millal asjaomane positsioon võeti, seda 
muudeti või see suleti.

Or. en

Selgitus

Artikli 7 eesmärgid oleksid kõige paremini teostatud lühikeste positsioonide koos 
avalikustamisega. Konkreetsete lühikeste positsioonide avalikustamisel on negatiivne mõju 
likviidsusele, mis tuleneb investoritepoolsest lühikeseks müümise teostamata jätmisest, et 
vältida nende enda nimel kauplemise strateegiate avalikku paljastamist. Lühikeseks müügi 
koondteave, mis tugineb väärtpaberite kogumile, oleks turuosalistele kasulikum, sest see 
annaks konkreetsest emitendist põhjalikuma ülevaate.

Muudatusettepanek 315
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lühike netopositsioon arvutatakse kell 
24.00 igal kauplemispäeval, mil füüsilisel 
või juriidilisel isikul on asjaomane 
positsioon. Lühikesest netopositsioonist 
teatatakse või see avalikustatakse hiljemalt 
kell 15.30 järgmisel kauplemispäeval.

2. Lühike netopositsioon arvutatakse 
kauplemispäeva lõpus, mil füüsilisel või 
juriidilisel isikul on asjaomane positsioon, 
välja arvatud automatiseeritud öised 
tehingud, mille puhul peaks viide olema 
T+1. Lühikesest netopositsioonist 
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teatatakse või see avalikustatakse hiljemalt 
kell 15.30 järgmisel kauplemispäeval.

Or. en

Selgitus

Arvutamise aeg ei tohiks olla kell 24.00, vaid peaks kinnitamata korralduste viite vältimiseks 
olema pigem ajastatud kauplemiskuupäeva lõpuks. Automatiseeritud tehingute erijuhtum öö 
jooksul vajab määratlemist; selliste juhtumite puhul peaks päeva viide olema T+1.

Muudatusettepanek 316
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lühike netopositsioon arvutatakse kell 
24.00 igal kauplemispäeval, mil füüsilisel 
või juriidilisel isikul on asjaomane 
positsioon. Lühikesest netopositsioonist 
teatatakse või see avalikustatakse hiljemalt 
kell 15.30 järgmisel kauplemispäeval.

2. Lühike netopositsioon arvutatakse kell 
23.59 igal kauplemispäeval, mil füüsilisel 
või juriidilisel isikul on asjaomane 
positsioon. Lühikesest netopositsioonist 
teatatakse või see avalikustatakse hiljemalt 
kell 15.30 järgmisel kauplemispäeval. Ajad 
arvutatakse viitega füüsilise või juriidilise 
isiku peamise tegevuskoha ajatsoonile.

Or. en

Selgitus

Komisjoni tekstis võis viga olla, sest kell 12.00 (keskpäev) jääks kauplemispäeva keskele. 
Kuna ajatsoonide arv võib asjasse puutuda, on tähtis selgitada, millist varianti eelistatakse. 
Oleks mõistlik, et see oleks teatava turuosalise ajatsoon, arvestades täiendavat keerukust, mis 
kaasneb osalistelt positsioonide hankimisega kauplemispäeva keskel.

Muudatusettepanek 317
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lühike netopositsioon arvutatakse kell 
24.00 igal kauplemispäeval, mil füüsilisel 
või juriidilisel isikul on asjaomane 
positsioon. Lühikesest netopositsioonist 
teatatakse või see avalikustatakse hiljemalt 
kell 15.30 järgmisel kauplemispäeval.

2. Lühike netopositsioon arvutatakse kell 
24.00 kauplemispäeva keskööl, mil 
füüsilisel või juriidilisel isikul on 
asjaomane positsioon. Lühikesest 
netopositsioonist teatatakse või see 
avalikustatakse hiljemalt kell 15.30 
järgmisel kauplemispäeval.

Or. en

Selgitus

Käesolevat artiklit on vaja muuta, et selgitada, millist kauplemispäeva mõeldakse – millises 
ajatsoonis – ja kas see on asjassepuutuv. Lõikes 2 nähakse ette arvutus kesköö puhul.

Muudatusettepanek 318
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lühike netopositsioon arvutatakse kell
24.00 igal kauplemispäeval, mil füüsilisel 
või juriidilisel isikul on asjaomane 
positsioon. Lühikesest netopositsioonist 
teatatakse või see avalikustatakse hiljemalt 
kell 15.30 järgmisel kauplemispäeval.

2. Lühike netopositsioon arvutatakse 
kauplemispäeva lõpus, mil füüsilisel või 
juriidilisel isikul on asjaomane positsioon. 
Lühikesest netopositsioonist teatatakse või 
see avalikustatakse hiljemalt kell 15.30 
järgmisel kauplemispäeval.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teave esitatakse asjaomasele pädevale 
asutusele määruse (EÜ) nr 1287/2006 

välja jäetud
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artikli 12 lõikes 1 sätestatud korras.

Or. en

Selgitus

Vt artiklite 7 ja 8 muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 320
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 7 kohasel avalikustamisel 
tagatakse kiire juurdepääs teabele, 
seejuures kedagi diskrimineerimata. 
Teave tehakse kättesaadavaks aktsiate 
emitendi päritoluliikmesriigi ametlikult 
kindlaksmääratud süsteemile kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2004/109/EÜ20 artikli 21 lõikele 
2.

välja jäetud

21 ELT L 390, 31.12.2004, lk 38.

Or. en

Selgitus

Vt artiklite 7 ja 8 muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 321
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Pädev asutus võib otsustada, kas 
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käesoleva määruse jõustumise hetkel 
vallatava positsiooni suhtes kohaldatakse 
ühegi artikli alusel avalikustamist, välja 
arvatud juhul, kui määruse jõustumise 
hetkel või järel muutub füüsilise või 
juriidilise isiku positsiooni väärtus selle 
isiku tahtliku tegevuse järel 
protsentuaalselt nii, et see langeb alla või 
tõuseb üle asjakohase teatamis- või 
avalikustamiskünnise.

Or. en

Selgitus

Pädev asutus võib määruse jõustumisest tuleneva turušoki tõenäosuse vähendamiseks 
otsustada, kas määruse jõustumise hetkel tuleks olemasoleva vallatava positsiooni kohta 
avalikustamisnõuet kohaldada. Pädev asutus peaks otsustama, kas investoritelt peaks nõudma 
ainult esimesest juhtumist teatamist, kui aktiivne kauplemine viib nende positsiooni üle 
asjakohase avalikustamiskünnise.

Muudatusettepanek 322
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

Asutusele esitatav teave
1. Pädevad asutused esitavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
(EVJA) igas kvartalis kokkuvõtliku teabe 
aktsiate või riigi võlakohustustega seotud 
selliste lühikeste positsioonide ning 
krediidiriski vahetustehingutega seotud 
selliste katmata positsioonide kohta, mille 
puhul on nad pädevad asutused ja millega 
seoses esitatakse neile teavet vastavalt 
artiklitele 5–8.
2. Käesoleva määruse kohaste ülesannete 
täitmiseks võib EVJA igal ajal nõuda 
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liikmesriigi asjaomaselt pädevalt asutuselt 
lisateavet aktsiate või riigi 
võlakohustustega seotud lühikeste 
positsioonide ning krediidiriski 
vahetustehingutega seotud katmata 
positsioonide kohta.
Pädev asutus esitab nõutud teabe EVJA-le 
hiljemalt seitsme kalendripäeva jooksul.

Or. en

Selgitus

Kuna EVJA-le edastatakse teatised, ei ole EVJA-le kõnealuse artikli alusel teabe 
võimaldamine vajalik.

Muudatusettepanek 323
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused esitavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
(EVJA) igas kvartalis kokkuvõtliku teabe 
aktsiate või riigi võlakohustustega seotud 
selliste lühikeste positsioonide ning 
krediidiriski vahetustehingutega seotud 
selliste katmata positsioonide kohta, mille 
puhul on nad pädevad asutused ja millega 
seoses esitatakse neile teavet vastavalt 
artiklitele 5–8.

1. Pädevad asutused esitavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
(EVJA) igas kvartalis kokkuvõtliku teabe 
väärtpaberite, indeksite või riigi 
võlakohustustega seotud selliste lühikeste 
positsioonide kohta, mille puhul on nad 
pädevad asutused ja millega seoses 
esitatakse neile teavet vastavalt artiklitele 
5–8.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaste ülesannete 
täitmiseks võib EVJA igal ajal nõuda 
liikmesriigi asjaomaselt pädevalt asutuselt 
lisateavet aktsiate või riigi 
võlakohustustega seotud lühikeste 
positsioonide ning krediidiriski 
vahetustehingutega seotud katmata 
positsioonide kohta.

Käesoleva määruse kohaste ülesannete 
täitmiseks võib EVJA igal ajal nõuda 
liikmesriigi asjaomaselt pädevalt asutuselt 
lisateavet väärtpaberite, indeksite või riigi 
võlakohustustega seotud lühikeste 
positsioonide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 325
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 3 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KATTETA LÜHIKESEKS MÜÜK LÜHIKESEKS MÜÜGI JA 
KREDIIDIRISKI 
VAHETUSTEHINGUTE 
RAKENDAMINE

Or. en

Muudatusettepanek 326
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Katteta lühikeseks müügi piirangud Kaetud lühikeseks müük

Or. en
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Muudatusettepanek 327
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Katteta lühikeseks müügi piirangud Katteta lühikeseks müügi ja krediidiriski 
vahetustehingute piirangud

Or. en

Muudatusettepanek 328
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu seoses 
aktsiaga, millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, või riigi 
võlainstrumendiga ainult siis, kui on 
täidetud üks järgmistest tingimustest:

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu siis, kui 
on täidetud üks järgmistest tingimustest:

Or. en

Muudatusettepanek 329
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu seoses 
aktsiaga, millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, või riigi 
võlainstrumendiga ainult siis, kui on 
täidetud üks järgmistest tingimustest:

1. Füüsiline või juriidiline isik võib vallata 
lühikest netopositsiooni seoses aktsiaga, 
millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, kui kauplemispäeva 
lõpus, mil see positsioon saavutati, on 
täidetud üks järgmistest tingimustest:

Or. en
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Muudatusettepanek 330
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu seoses 
aktsiaga, millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, või riigi 
võlainstrumendiga ainult siis, kui on 
täidetud üks järgmistest tingimustest:

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida müügitehingu seoses aktsiaga, 
millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, kui selle müügi 
ootuspäraseks tulemuseks on asjaomase 
aktsia lühike netopositsioon 
kauplemispäeva lõpus, juhul, kui on 
täidetud üks järgmistest tingimustest:

Or. en

Selgitus

Piirangutel oleks siinkohal negatiivne mõju riigi võlakohustuste turgude likviidsusele ja need 
oleksid selliste positsioonide tekitatava süsteemse riski suhtes ebaproportsionaalsed. See 
muudaks avalike teenuste, näiteks tervishoiu-, pensioni- ja sotsiaalhoolekandeteenused, jaoks 
raha kogumise liikmesriikidele palju kulukamaks.

Muudatusettepanek 331
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu seoses 
aktsiaga, millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, või riigi 
võlainstrumendiga ainult siis, kui on 
täidetud üks järgmistest tingimustest:

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu seoses 
aktsiaga, millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, juhul, kui on täidetud üks 
järgmistest tingimustest:

Or. en
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Selgitus

Riigi võlainstrumendid peaksid olema nõuetest täielikult välja jäetud.

Muudatusettepanek 332
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu seoses 
aktsiaga, millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, või riigi 
võlainstrumendiga ainult siis, kui on 
täidetud üks järgmistest tingimustest:

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu seoses 
aktsiaga, millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, või võlainstrumendiga 
ainult siis, kui on täidetud üks järgmistest 
tingimustest:

Or. en

Muudatusettepanek 333
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu seoses 
aktsiaga, millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, või riigi
võlainstrumendiga ainult siis, kui on 
täidetud üks järgmistest tingimustest:

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu seoses 
aktsiaga, millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, või võlainstrumendiga 
ainult siis, kui on täidetud üks järgmistest 
tingimustest:

Or. de

Muudatusettepanek 334
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa 



AM\853802ET.doc 117/118 PE456.773v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu seoses 
aktsiaga, millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, või riigi
võlainstrumendiga ainult siis, kui on 
täidetud üks järgmistest tingimustest:

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu seoses 
aktsiaga, millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, või riigi
võlainstrumendiga ainult siis, kui on 
täidetud üks järgmistest tingimustest kella 
23.59-ks sellel kauplemispäeval, kui isik 
sõlmib lühikeseks müügi:

Or. en
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täidetud üks järgmistest tingimustest:

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu seoses 
aktsiaga, millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, või riigi
võlainstrumendiga ainult siis, kui on 
täidetud üks järgmistest tingimustest 
kauplemispäeva lõpus:
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Selgitus

Võimalik keeld peaks keskenduma valdkondadele, kus manipuleerivat käitumist on võimalik 
tõhusalt käsitleda, ilma negatiivse mõjuta katmata lühikeseks müügi eelistele turu tõhusamaks 
muutmisel.
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1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu seoses 
aktsiaga, millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, või riigi
võlainstrumendiga ainult siis, kui on 
täidetud üks järgmistest tingimustest:

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu seoses 
aktsiaga, millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, või riigi
võlainstrumendiga ainult siis, kui on 
täidetud üks järgmistest tingimustest 
asjaomase kauplemispäeva lõpuks:

Or. en


