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Muudatusettepanek 337
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) füüsiline või juriidiline isik on aktsia või 
riigi võlainstrumendi laenuks võtnud;

a) füüsiline või juriidiline isik on aktsia 
laenuks võtnud;

Or. en

Selgitus

Piirangud avaldaksid riigivõlakirjade turu likviidsusele negatiivset mõju ja ei oleks 
proportsionaalsed sellistest positsioonidest põhjustatud süsteemsete riskidega. Avalike 
teenuste, näiteks tervishoiu, pensionide ja sotsiaalabi jaoks raha kaasamine võib sellisel juhul 
osutuda liikmesriikide jaoks palju kulukamaks.

Muudatusettepanek 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) füüsiline või juriidiline isik on aktsia või 
riigi võlainstrumendi laenuks võtnud;

a) füüsiline või juriidiline isik on aktsia 
laenuks võtnud või aktsia tagasi ostnud;

Or. en

Selgitus

Finantsinstrumendi laenamise päevasisene paindlikkus leevendaks piirangute negatiivset 
mõju likviidsusele, jättes alles komisjoni üldise arvelduste ebaõnnestumise vältimise 
eesmärgi. Riigi võlainstrumendid tuleks nõuete kohaldamisalast tervikuna välja jätta.
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Muudatusettepanek 339
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) füüsiline või juriidiline isik on aktsia või 
riigi võlainstrumendi laenuks võtnud;

a) füüsiline või juriidiline isik on 
finantsinstrumendi laenuks võtnud;

Or. en

Muudatusettepanek 340
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) füüsiline või juriidiline isik on aktsia või 
riigi võlainstrumendi laenuks võtnud;

a) füüsiline või juriidiline isik on aktsia või 
võlainstrumendi laenuks võtnud;

Or. de

Muudatusettepanek 341
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsiline või juriidiline isik on 
sõlminud kokkuleppe aktsia või riigi 
võlainstrumendi laenuks võtmiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 342
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsiline või juriidiline isik on sõlminud 
kokkuleppe aktsia või riigi 
võlainstrumendi laenuks võtmiseks;

b) füüsiline või juriidiline isik on sõlminud 
kokkuleppe aktsia laenuks võtmiseks või 
tal on lepingu- või asjaõiguse alusel 
vääramatult täitmisele pööratav õigus 
sama liiki vastava arvu väärtpaberite 
omandiõiguse saamiseks, nii et arveldust 
saab asjakohasel tähtpäeval teostada;

Or. en

Selgitus

Esineb juhtumeid, kus müüjal on vaieldamatu lepinguline õigus võrdväärsete aktsiate 
saamiseks. Raske on aru saada, miks artiklis 12 keskendutakse ainult laenamisele, sest vara 
omandamise õigus võib olla isegi kaalukam õigus. Kitsas määratlus võib portfellistrateegiaid 
turul väga suures ulatuses mõjutada. Nende küsimustega tuleks tegeleda artiklis 12 
kehtestatud nõuete muutmise kaudu. Riigi võlainstrumendid tuleks nõuete kohaldamisalast 
tervikuna välja jätta.

Muudatusettepanek 343
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsiline või juriidiline isik on sõlminud 
kokkuleppe aktsia või riigi 
võlainstrumendi laenuks võtmiseks;

b) füüsiline või juriidiline isik on sõlminud 
kokkuleppe finantsinstrumendi laenuks 
võtmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsiline või juriidiline isik on sõlminud b) füüsiline või juriidiline isik on sõlminud 
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kokkuleppe aktsia või riigi 
võlainstrumendi laenuks võtmiseks;

raamkokkuleppe aktsia laenuks võtmiseks;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekute eesmärgiks on käsitleda kattega müügina selliseid müüke, mis 
põhinevad raamkokkuleppel, mille kohaselt kolmas isik kohustub laenuks andma teatava 
väärtpaberikorvi või sõlmima muu kokkuleppe, nii et arveldust saab asjakohasel tähtpäeval 
teostada.

Muudatusettepanek 345
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsiline või juriidiline isik on sõlminud 
kokkuleppe aktsia või riigi 
võlainstrumendi laenuks võtmiseks;

b) füüsiline või juriidiline isik on sõlminud 
kokkuleppe aktsia laenuks võtmiseks;

Or. en

Selgitus

Piirangud avaldaksid riigivõlakirjade turu likviidsusele negatiivset mõju ja ei oleks 
proportsionaalsed sellistest positsioonidest põhjustatud süsteemsete riskidega. Avalike 
teenuste, näiteks tervishoiu, pensionide ja sotsiaalabi jaoks raha kaasamine võib sellisel juhul 
osutuda liikmesriikide jaoks palju kulukamaks.

Muudatusettepanek 346
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsiline või juriidiline isik on sõlminud 
kokkuleppe aktsia või riigi

b) füüsiline või juriidiline isik on sõlminud 
kokkuleppe aktsia või võlainstrumendi 
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võlainstrumendi laenuks võtmiseks; laenuks võtmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 347
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsiline või juriidiline isik on sõlminud 
kokkuleppe aktsia või riigi
võlainstrumendi laenuks võtmiseks;

b) füüsiline või juriidiline isik on sõlminud 
kokkuleppe aktsia või võlainstrumendi 
laenuks võtmiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 348
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepe, 
mille raames kõnealune kolmas isik 
kinnitab, et aktsia või riigi 
võlainstrumendi asukoht on kindlaks 
tehtud ja et aktsia või riigi võlainstrument 
on reserveeritud laenamiseks füüsilisele 
või juriidilisele isikule, nii et arveldust 
saab asjakohasel tähtpäeval teostada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 349
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepe, 
mille raames kõnealune kolmas isik 
kinnitab, et aktsia või riigi 
võlainstrumendi asukoht on kindlaks 
tehtud ja et aktsia või riigi võlainstrument 
on reserveeritud laenamiseks füüsilisele 
või juriidilisele isikule, nii et arveldust 
saab asjakohasel tähtpäeval teostada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 350
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepe, 
mille raames kõnealune kolmas isik 
kinnitab, et aktsia või riigi 
võlainstrumendi asukoht on kindlaks 
tehtud ja et aktsia või riigi võlainstrument 
on reserveeritud laenamiseks füüsilisele 
või juriidilisele isikule, nii et arveldust 
saab asjakohasel tähtpäeval teostada.

c) tegemist ei ole katteta lühikeseks 
müügiga.

Or. de

Muudatusettepanek 351
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepe, 
mille raames kõnealune kolmas isik 

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
põhjendatult alust arvata, et aktsia on
kättesaadav laenamiseks, et arveldust saab 
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kinnitab, et aktsia või riigi 
võlainstrumendi asukoht on kindlaks 
tehtud ja et aktsia või riigi võlainstrument 
on reserveeritud laenamiseks füüsilisele 
või juriidilisele isikule, nii et arveldust 
saab asjakohasel tähtpäeval teostada.

asjakohasel tähtpäeval teostada.

Or. en

Selgitus

Praeguse sõnastusega kehtestatakse rohkem piiranguid kui vajalik ja jäetakse asukoha 
kindlaksmääramise kinnitamise osas tõlgendamisvõimalus. Esitatud muudatusettepanek viib 
teksti kooskõlla teiste peamiste jurisdiktsioonidega. Riigi võlainstrumendid tuleks nõuete 
kohaldamisalast tervikuna välja jätta.

Muudatusettepanek 352
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepe, 
mille raames kõnealune kolmas isik 
kinnitab, et aktsia või riigi 
võlainstrumendi asukoht on kindlaks 
tehtud ja et aktsia või riigi võlainstrument 
on reserveeritud laenamiseks füüsilisele 
või juriidilisele isikule, nii et arveldust 
saab asjakohasel tähtpäeval teostada.

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepe, 
mille raames neil on põhjendatult alust 
arvata, et aktsia on võimalik laenuks võtta, 
nii et arveldust saab asjakohasel tähtpäeval 
teostada.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepe, 
mille raames kõnealune kolmas isik 
kinnitab, et aktsia või riigi 
võlainstrumendi asukoht on kindlaks 
tehtud ja et aktsia või riigi võlainstrument 
on reserveeritud laenamiseks füüsilisele 
või juriidilisele isikule, nii et arveldust 
saab asjakohasel tähtpäeval teostada.

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepe, 
mille raames tal on põhjendatud ootus, et 
arveldust saab asjakohasel tähtpäeval 
teostada.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekute eesmärgiks on käsitleda kattega müügina selliseid müüke, mis 
põhinevad raamkokkuleppel, mille kohaselt kolmas isik kohustub laenuks andma teatava 
väärtpaberikorvi või sõlmima muu kokkuleppe, nii et arveldust saab asjakohasel tähtpäeval 
teostada.

Muudatusettepanek 354
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepe, 
mille raames kõnealune kolmas isik 
kinnitab, et aktsia või riigi võlainstrumendi 
asukoht on kindlaks tehtud ja et aktsia või 
riigi võlainstrument on reserveeritud 
laenamiseks füüsilisele või juriidilisele 
isikule, nii et arveldust saab asjakohasel 
tähtpäeval teostada.

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
põhjendatud ootus, et aktsia või riigi 
võlainstrumendi asukoht on võimalik 
kindlaks teha ja et aktsia või riigi 
võlainstrument on reserveeritud 
laenamiseks füüsilisele või juriidilisele 
isikule, nii et arveldust saab asjakohasel 
tähtpäeval teostada.

Or. en

Selgitus

Artikli 12 lõike 1 punkti c sõnastust tuleks kohandada nii, et see kajastaks USA Dodd-Franki 
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eelnõu (põhjendatud ootus). Rangem asukoha kindlaksmääramise kord ELis võib osutuda 
Euroopa turgude jaoks rahvusvahelisel tasandil takistuseks.

Muudatusettepanek 355
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepe, 
mille raames kõnealune kolmas isik 
kinnitab, et aktsia või riigi 
võlainstrumendi asukoht on kindlaks 
tehtud ja et aktsia või riigi võlainstrument
on reserveeritud laenamiseks füüsilisele 
või juriidilisele isikule, nii et arveldust saab 
asjakohasel tähtpäeval teostada.

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepe, 
mille raames kõnealune kolmas isik 
kinnitab, et aktsia asukoht on kindlaks 
tehtud laenamiseks füüsilisele või 
juriidilisele isikule, nii et arveldust saab 
asjakohasel tähtpäeval teostada.

Or. en

Selgitus

Päevasisene kauplemine ei kujuta endast suuremat riski, kuna lühikesi positsioone ei hoita 
arvelduse vajaduse tekkimiseks piisavalt kaua. Instrumendi reserveerimise kinnitamise nõue 
enne selle lühikeseks müüki on ebaproportsionaalselt piirav ja toob kaasa emitentide 
laenukulude märkimisväärse kasvu. Ebaõnnestunud kauplemistehingute väikest arvu silmas 
pidades on ebaproportsionaalne isegi riigi võlainstrumendi lokaliseerimise nõue, mis tooks 
kaasa ELi valitsuste kapitali kaasamise kulude märkimisväärse kasvu.

Muudatusettepanek 356
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepe, 
mille raames kõnealune kolmas isik 

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepe, 
mille raames kõnealune kolmas isik 



PE456.805v02-00 12/103 AM\854948ET.doc

ET

kinnitab, et aktsia või riigi võlainstrumendi 
asukoht on kindlaks tehtud ja et aktsia või 
riigi võlainstrument on reserveeritud 
laenamiseks füüsilisele või juriidilisele 
isikule, nii et arveldust saab asjakohasel 
tähtpäeval teostada.

kinnitab, et aktsia või riigi võlainstrumendi 
asukoht on kindlaks tehtud füüsilisele või 
juriidilisele isikule, nii et arveldust saab 
asjakohasel tähtpäeval teostada.

Or. en

Muudatusettepanek 357
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepe, 
mille raames kõnealune kolmas isik 
kinnitab, et aktsia või riigi võlainstrumendi 
asukoht on kindlaks tehtud ja et aktsia või 
riigi võlainstrument on reserveeritud 
laenamiseks füüsilisele või juriidilisele 
isikule, nii et arveldust saab asjakohasel 
tähtpäeval teostada.

c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepe, 
mille raames kõnealune kolmas isik 
kinnitab, et aktsia või riigi võlainstrumendi 
asukoht on kindlaks tehtud või et aktsia või 
riigi võlainstrument on reserveeritud 
laenamiseks füüsilisele või juriidilisele 
isikule, nii et arveldust saab asjakohasel 
tähtpäeval teostada.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) füüsiline või juriidiline isik on ostnud 
või andnud korralduse realiseerida samal 
päeval võrdväärne kogum 
emiteerimisõigusi.

Or. en
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Selgitus

Uue sätte eesmärgiks on selgitada, et kapitali koos emiteerimisõigustega suurendamise 
taustal on aktsiate ja õiguste vaheline arbitraaž lubatud, sealhulgas päevasiseselt.

Muudatusettepanek 359
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) finantsinstrument müüakse 
lühikeseks hinnaga, mis ületab vahetult 
eelnenud müügitehingu hinda (up-tick) 
või viimase müügihinnaga, kui see on 
kõrgem kui viimane erinev hind (zero-up 
tick).

Or. en

Muudatusettepanek 360
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli tingimusi kohaldatakse 
hetketurgudel teostatavatele tehingutele.

Or. en

Selgitus

Peab olema selge, et nõudeid kohaldatakse ainult hetketurule, s.t. futuurid ei ole kaetud; 
aktsiaga kauplemise leping hilisema arveldamiseks ülekandmisega.
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Muudatusettepanek 361
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida liikmesriigi või ELi kohustusega 
seotud krediidiriski vahetustehinguid 
ainult siis, kui sel isikul on pikk 
positsioon seoses kõnealuse emitendi riigi 
võlakohustusega või teised riigi 
võlakohustusega seotud tõendatavad 
huvid.

Or. en

Muudatusettepanek 362
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
kohaldamine, antakse komisjonile õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks selliste 
kokkulepete või sellise korra laad, millega 
nõuetekohaselt tagatakse aktsia või riigi 
võlainstrumendi kättesaadavus
arveldamiseks.

2. Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
kohaldamine, antakse komisjonile õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks, millised on 
põhjendatud alused arvata, et aktsia on
kättesaadav laenamiseks, nii et arveldust 
saab asjakohasel tähtpäeval teostada.

Or. en

Selgitus

Praeguse sõnastusega kehtestatakse rohkem piiranguid kui vajalik ja jäetakse asukoha 
kindlaksmääramise kinnitamise osas tõlgendamisvõimalus. Esitatud muudatusettepanek viib 
teksti kooskõlla teiste peamiste jurisdiktsioonidega. Riigi võlainstrumendid tuleks nõuete 
kohaldamisalast tervikuna välja jätta.
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Muudatusettepanek 363
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
kohaldamine, antakse komisjonile õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks selliste 
kokkulepete või sellise korra laad, millega
nõuetekohaselt tagatakse aktsia või riigi 
võlainstrumendi kättesaadavus
arveldamiseks.

2. Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
kohaldamine, antakse komisjonile õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks selliste 
kokkulepete või sellise korra laad, mis on 
tavaliselt aluseks põhjendatud ootusele, et 
aktsia või riigi võlainstrument on 
kättesaadav arveldamiseks.

Or. en

Selgitus

Artikli 12 lõike 1 punkti c sõnastust tuleks kohandada nii, et see kajastaks USA Dodd-Franki 
eelnõu (põhjendatud ootus). Rangem asukoha kindlaksmääramise kord ELis võib osutuda 
Euroopa turgude jaoks rahvusvahelisel tasandil takistuseks.

Muudatusettepanek 364
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
kohaldamine, antakse komisjonile õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks selliste 
kokkulepete või sellise korra laad, millega 
nõuetekohaselt tagatakse aktsia või riigi 
võlainstrumendi kättesaadavus 
arveldamiseks.

2. Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
kohaldamine, antakse komisjonile õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks selliste 
kokkulepete laad, millega nõuetekohaselt 
tagatakse finantsinstrumendi
kättesaadavus arveldamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 365
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige võtab komisjon arvesse vajadust 
säilitada likviidsust turgudel, eriti riigi 
võlakirjade turul ja riigi võlakirjade 
tagasiostuturul (repoturul).

Eelkõige võtab komisjon arvesse vajadust 
säilitada tõhusust turgudel, eriti riigi 
võlakirjade turgudel ja riigi võlakirjade 
tagasiostuturul (repoturul).

Or. en

Muudatusettepanek 366
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA esitab kõnealuste rakenduslike 
tehniliste standardite kavandid komisjonile 
hiljemalt [1. jaanuariks 2012].

Euroopa järelevalveasutus (EVJA) esitab 
kõnealuste rakenduslike tehniliste 
standardite kavandid komisjonile 
1. jaanuariks 2012. Lisaks töötab Euroopa 
järelevalveasutus (EVJA) välja 
kriteeriumid, et määratleda, millal võib 
füüsiline või juriidiline isik sõlmida 
liikmesriigi või ELi kohustusega seotud 
krediidiriski vahetustehinguid, omamata 
pikka positsiooni seoses kõnealuse 
emitendi riigi võlakohustusega.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Aktsiate või võlakirjade lühikeseks 
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müük seoses kaupade ja krediidiriski 
vahetustehingutega on keelatud.

Or. de

Muudatusettepanek 368
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kaupadega seotud aktsiate ja 
võlakirjade lühikeseks müük on keelatud.

Or. en

Selgitus

Kliimamuutuste tagajärjel on oodata toidu- ja kaubahindade suurt volatiilsust. Krediidiriski 
vahetustehingute lühikeseks müüki peetakse üheks 2010. aasta kevadel alanud eurokriisi 
põhjuseks. Krediidiriski vahetustehingute lühikeseks müügi keelamine on vajalik ELi 
liikmesriikide riigieelarvete konsolideerimise jätkumiseks. Lisaks ei ole kõnealusel turul vaja 
täiendavat likviidsust; kohustuste täitmata jätmise riski saab katta traditsiooniliste 
instrumentidega.

Muudatusettepanek 369
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Aktsiat või võlakohustust võib 
lühikeseks müüa ainult siis, kui 
lühikeseks müük toimub kohe pärast 
aktsia pakkumishinna tõusu või samaks 
jäämist.

Or. de
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Muudatusettepanek 370
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 – lõige 2 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Aktsiad või võlainstrumendid 
müüakse lühikeseks ainult juhul, kui 
tehing toimub kohe pärast aktsia 
pakkumishinna tõusu või samaks jäämist. 

Or. en

Selgitus

Selle up-tick eeskirja rakendamisega on võimalik ära hoida hindade ülemäärane 
vähendamine.

Muudatusettepanek 371
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Katteta lühikeseks müük

Katteta lühikeseks müük on keelatud.

Or. en

Selgitus

Katteta lühikeseks müük suurendab turuga manipuleerimise, arvelduste ebaõnnestumise ja 
volatiilsuse riski. Katteta lühikeseks müük toob lisaks kaasa tehingute kuritahtliku 
ebaõnnestumise eesmärgiga manipuleerida väärtpaberite hinda ja saada sel viisil kasu 
arbitraažist või vältida korrapärase lühikeseks müügiga seotud laenamiskulusid.
Müüjapoolse moonutuse vältimiseks aktsiate omandiõiguse suhtes keelatakse katteta 
lühikeseks müük.
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Muudatusettepanek 372
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Katteta lühikeseks müük

Katteta lühikeseks müük on keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 373
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 b
Krediidiriski vahetustehingutega seotud 

katmata positsioonid
Krediidiriski vahetustehingutega seotud 
katmata positsioonid on keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 374
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 b
Katteta krediidiriski vahetustehingute 

piirangud
Füüsiline või juriidiline isik võib sõlmida 
liikmesriigi, ELi või juriidilise isiku 
kohustusega seotud krediidiriski 
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vahetustehinguid ainult siis, kui sel isikul 
on pikk positsioon seoses kõnealuse 
emitendi võlakohustusega.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 välja jäetud

Sisseostmise kord ja karistused arvelduse 
hilinemise eest

1. Kauplemiskoht, kus on lubatud 
kaubelda aktsiatega või riigi 
võlainstrumentidega, tagab, et tal või talle 
arveldusteenuseid pakkuval kesksel 
vastaspoolel on kehtestatud kord, mis 
vastab kõigile järgmistele nõuetele:
a) kui füüsiline või juriidiline isik, kes 
müüb aktsiaid või riigi võlainstrumente 
kauplemiskohas, ei suuda üle kanda 
aktsiaid või riigi võlainstrumente 
arveldamiseks nelja kauplemispäeva 
jooksul pärast kauplemise päeva või kuue 
kauplemispäeva jooksul pärast 
kauplemise päeva turutegemise korral, 
käivitub automaatselt kauplemiskoha või 
keskse vastaspoole menetlus aktsiate või 
riigi võlainstrumentide sisseostmiseks, et 
tagada nende ülekandmine 
arveldamiseks;
b) kui kauplemiskoht või keskne 
vastaspool ei suuda sisse osta aktsiaid või 
riigi võlainstrumente, et tagada nende 
ülekandmine arveldamiseks, maksab 
kauplemiskoht või keskne vastaspool 
ostjale rahalise hüvitise, mis põhineb 
ülekandmisele kuuluvate aktsiate või 
võlainstrumentide väärtusel ülekandmise 
tähtpäeval, kusjuures sellele lisatakse 
summa ostja tehtud kulude katteks;
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c) füüsiline või juriidiline isik, kes ei 
suuda tagada arveldamist, maksab 
kauplemiskohale või kesksele 
vastaspoolele summa, et hüvitada 
kauplemiskohale või kesksele 
vastaspoolele kõik punktide a ja b 
kohaselt makstud summad.
2. Kauplemiskoht, kus on lubatud 
kaubelda aktsiatega või riigi 
võlainstrumentidega, tagab, et tal või talle 
arveldusteenuseid pakkuval 
arveldussüsteemil on kehtestatud kord, 
millega tagatakse, et juhul, kui 
kauplemiskohas aktsiaid või riigi 
võlainstrumente müüv füüsiline või 
juriidiline isik ei suuda aktsiaid või riigi 
võlainstrumente üle kanda arveldamiseks 
arveldamise tähtpäeval, peab selline 
füüsiline või juriidiline isik maksma iga 
päev kauplemiskohale või 
arveldussüsteemile trahvi, seni kuni ta ei 
ole kõnealuseid aktsiaid või 
võlainstrumente üle kandnud.
Igapäevased maksed on piisavalt suured 
tagamaks, et müüja ei saa arvelduse 
ebaõnnestumisest kasu, ja neid tuleb 
käsitada hoiatusena füüsilistele või 
juriidilistele isikutele, kes ei suuda 
arveldamist tagada.
3. Kauplemiskoht, kus on lubatud 
kaubelda aktsiatega või riigi 
võlakohustustega, kehtestab eeskirjad, mis 
võimaldavad tal keelata kauplemiskoha 
liikmeks oleval füüsilisel või juriidilisel 
isikul teha kauplemiskohas täiendavaid 
aktsiate või riigi võlainstrumentide 
lühikeseks müügi tehinguid seni, kuni isik 
ei suuda tagada kõnealuses 
kauplemiskohas tehtud lühikeseks müügi 
tehingu arveldamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 376
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 välja jäetud
Sisseostmise kord ja karistused arvelduse 

hilinemise eest
1. Kauplemiskoht, kus on lubatud 
kaubelda aktsiatega või riigi 
võlainstrumentidega, tagab, et tal või talle 
arveldusteenuseid pakkuval kesksel 
vastaspoolel on kehtestatud kord, mis 
vastab kõigile järgmistele nõuetele:
a) kui füüsiline või juriidiline isik, kes 
müüb aktsiaid või riigi võlainstrumente 
kauplemiskohas, ei suuda üle kanda 
aktsiaid või riigi võlainstrumente 
arveldamiseks nelja kauplemispäeva 
jooksul pärast kauplemise päeva või kuue 
kauplemispäeva jooksul pärast 
kauplemise päeva turutegemise korral, 
käivitub automaatselt kauplemiskoha või 
keskse vastaspoole menetlus aktsiate või 
riigi võlainstrumentide sisseostmiseks, et 
tagada nende ülekandmine 
arveldamiseks;
b) kui kauplemiskoht või keskne 
vastaspool ei suuda sisse osta aktsiaid või 
riigi võlainstrumente, et tagada nende 
ülekandmine arveldamiseks, maksab 
kauplemiskoht või keskne vastaspool 
ostjale rahalise hüvitise, mis põhineb 
ülekandmisele kuuluvate aktsiate või 
võlainstrumentide väärtusel ülekandmise 
tähtpäeval, kusjuures sellele lisatakse
summa ostja tehtud kulude katteks;
c) füüsiline või juriidiline isik, kes ei 
suuda tagada arveldamist, maksab 
kauplemiskohale või kesksele 
vastaspoolele summa, et hüvitada 
kauplemiskohale või kesksele 
vastaspoolele kõik punktide a ja b 
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kohaselt makstud summad.
2. Kauplemiskoht, kus on lubatud 
kaubelda aktsiatega või riigi 
võlainstrumentidega, tagab, et tal või talle 
arveldusteenuseid pakkuval 
arveldussüsteemil on kehtestatud kord, 
millega tagatakse, et juhul, kui 
kauplemiskohas aktsiaid või riigi 
võlainstrumente müüv füüsiline või 
juriidiline isik ei suuda aktsiaid või riigi 
võlainstrumente üle kanda arveldamiseks 
arveldamise tähtpäeval, peab selline 
füüsiline või juriidiline isik maksma iga 
päev kauplemiskohale või 
arveldussüsteemile trahvi, seni kuni ta ei 
ole kõnealuseid aktsiaid või 
võlainstrumente üle kandnud.
Igapäevased maksed on piisavalt suured 
tagamaks, et müüja ei saa arvelduse 
ebaõnnestumisest kasu, ja neid tuleb 
käsitada hoiatusena füüsilistele või 
juriidilistele isikutele, kes ei suuda 
arveldamist tagada.
3. Kauplemiskoht, kus on lubatud 
kaubelda aktsiatega või riigi 
võlakohustustega, kehtestab eeskirjad, mis 
võimaldavad tal keelata kauplemiskoha 
liikmeks oleval füüsilisel või juriidilisel 
isikul teha kauplemiskohas täiendavaid 
aktsiate või riigi võlainstrumentide 
lühikeseks müügi tehinguid seni, kuni isik 
ei suuda tagada kõnealuses 
kauplemiskohas tehtud lühikeseks müügi 
tehingu arveldamist.

Or. en

Selgitus

Arvelduse ebaõnnestumisega on vaja tegeleda pigem horisontaalselt kui vertikaalselt. On 
olemas terve rida tegevusega seotud põhjusi, miks arvelduse ebaõnnestumine ei ole lühikeseks 
müügiga seotud. Väärtpaberite keskdepositooriumidel ei ole kuidagi võimalik teada, kas 
arvelduse ebaõnnestumise põhjuseks on katteta lühikeseks müük. Arveldusdistsipliini 
parandamisele suunatud jõupingutused peaksid sisalduma väärtpaberiarveldusi käsitlevates 
õigusaktides või väärtpaberite keskdepositooriumide määruses. Vt uus põhjendus 16a.
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Muudatusettepanek 377
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sisseostmise kord ja karistused arvelduse 
hilinemise eest

Sisseostmise kord ja haldussanktsioonid
arvelduse hilinemise eest

Or. en

Selgitus

Karistuse mõiste loob väära ettekujutuse, et tegemist on kriminaalkaristusega.

Muudatusettepanek 378
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kauplemiskoht, kus on lubatud 
kaubelda aktsiatega või riigi 
võlainstrumentidega, tagab, et tal või talle 
arveldusteenuseid pakkuval kesksel 
vastaspoolel on kehtestatud kord, mis 
vastab kõigile järgmistele nõuetele:

välja jäetud

a) kui füüsiline või juriidiline isik, kes 
müüb aktsiaid või riigi võlainstrumente 
kauplemiskohas, ei suuda üle kanda 
aktsiaid või riigi võlainstrumente 
arveldamiseks nelja kauplemispäeva 
jooksul pärast kauplemise päeva või kuue 
kauplemispäeva jooksul pärast 
kauplemise päeva turutegemise korral, 
käivitub automaatselt kauplemiskoha või 
keskse vastaspoole menetlus aktsiate või 
riigi võlainstrumentide sisseostmiseks, et 
tagada nende ülekandmine 



AM\854948ET.doc 25/103 PE456.805v02-00

ET

arveldamiseks;
b) kui kauplemiskoht või keskne 
vastaspool ei suuda sisse osta aktsiaid või 
riigi võlainstrumente, et tagada nende 
ülekandmine arveldamiseks, maksab
kauplemiskoht või keskne vastaspool 
ostjale rahalise hüvitise, mis põhineb 
ülekandmisele kuuluvate aktsiate või 
võlainstrumentide väärtusel ülekandmise 
tähtpäeval, kusjuures sellele lisatakse 
summa ostja tehtud kulude katteks;
c) füüsiline või juriidiline isik, kes ei 
suuda tagada arveldamist, maksab 
kauplemiskohale või kesksele 
vastaspoolele summa, et hüvitada 
kauplemiskohale või kesksele 
vastaspoolele kõik punktide a ja b 
kohaselt makstud summad.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega või riigi võlainstrumentidega, 
tagab, et tal või talle arveldusteenuseid 
pakkuval kesksel vastaspoolel on 
kehtestatud kord, mis vastab kõigile 
järgmistele nõuetele:

1. Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega või riigi võlainstrumentidega, 
kehtestab eeskirjad, mis tagavad, et 
arveldust saab asjakohasel tähtpäeval 
teostada. Kõnealused eeskirjad, mis 
hõlmavad sisseostuvõimalusi, peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
kuritarvituste eest hoiatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kauplemiskoht, kus on lubatud 
kaubelda aktsiatega või riigi 
võlainstrumentidega, tagab, et tal või talle 
arveldusteenuseid pakkuval kesksel 
vastaspoolel on kehtestatud kord, mis 
vastab kõigile järgmistele nõuetele:

1. Aktsiate arveldusteenuseid pakkuvatel 
kesksetel vastaspooltel on kehtestatud 
kord, mis vastab kõigile järgmistele 
nõuetele:

Or. en

Muudatusettepanek 381
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega või riigi võlainstrumentidega, 
tagab, et tal või talle arveldusteenuseid 
pakkuval kesksel vastaspoolel on 
kehtestatud kord, mis vastab kõigile 
järgmistele nõuetele:

1. Arvelduskoda või arveldussüsteem, kus 
on lubatud kaubelda aktsiatega või riigi 
võlainstrumentidega, tagab, et tal või talle 
arveldusteenuseid pakkuval kesksel
vastaspoolel on kehtestatud kord, mis 
vastab kõigile järgmistele nõuetele:

Or. en

Selgitus

Kauplemiskoht ei ole asjaomane pool. Kõnealuse korra aluseks peab olema arvelduskoda või 
arveldussüsteem.

Muudatusettepanek 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui füüsiline või juriidiline isik, kes 
müüb aktsiaid või riigi võlainstrumente 
kauplemiskohas, ei suuda üle kanda 

välja jäetud
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aktsiaid või riigi võlainstrumente 
arveldamiseks nelja kauplemispäeva 
jooksul pärast kauplemise päeva või kuue 
kauplemispäeva jooksul pärast 
kauplemise päeva turutegemise korral, 
käivitub automaatselt kauplemiskoha või 
keskse vastaspoole menetlus aktsiate või 
riigi võlainstrumentide sisseostmiseks, et 
tagada nende ülekandmine 
arveldamiseks;

Or. en

Selgitus

Lühikeseks müügi tehingutest põhjustatud arvelduste ebaõnnestumise tase on madal.
Arvelduse ebaõnnestumisega seotud meetmeid oleks parem käsitleda osana eraldi 
õigusloomega seotud algatusest, mis ei piirdu lühikeseks müügiga.

Muudatusettepanek 383
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui füüsiline või juriidiline isik, kes 
müüb aktsiaid või riigi võlainstrumente 
kauplemiskohas, ei suuda üle kanda 
aktsiaid või riigi võlainstrumente 
arveldamiseks nelja kauplemispäeva 
jooksul pärast kauplemise päeva või kuue 
kauplemispäeva jooksul pärast 
kauplemise päeva turutegemise korral, 
käivitub automaatselt kauplemiskoha või 
keskse vastaspoole menetlus aktsiate või 
riigi võlainstrumentide sisseostmiseks, et 
tagada nende ülekandmine arveldamiseks;

a) kui füüsiline või juriidiline isik, kes 
müüb aktsiaid või riigi võlainstrumente, ei 
suuda üle kanda aktsiaid või riigi 
võlainstrumente arveldamiseks ja tal 
ebaõnnestub aktsiate või riigi 
võlainstrumentide arveldamiseks 
ülekandmine arvelduse teostamise 
tähtpäevaks, kohaldatakse turudistsipliini 
korda, mis koosneb nii sisseostukorrast 
kui kõnealuse füüsilise või juriidilise isiku 
suhtes kehtivast karistuste korrast;

Or. en

Selgitus

Euroopas kehtivad korrad erinevad sõltuvalt jurisdiktsioonist. Euroopa Komisjon moodustas 



PE456.805v02-00 28/103 AM\854948ET.doc

ET

puuduliku ühtlustamisega tegelemiseks ettevõtete töörühma – arveldustsüklite ühtlustamise 
töörühma (HSCWG), et tõsta Euroopa finantsturgude konkurentsivõimet tehingu 
arveldamiseks kuluva aja ühtlustamise teel. Arveldusdistsipliini eeskirju viiakse üldjuhul ellu 
kauplemisjärgsete infrastruktuuride kaudu, seega sobiksid need paremini kauplemisjärgset 
perioodi käsitlevasse õigusakti.

Muudatusettepanek 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui füüsiline või juriidiline isik, kes 
müüb aktsiaid või riigi võlainstrumente 
kauplemiskohas, ei suuda üle kanda 
aktsiaid või riigi võlainstrumente
arveldamiseks nelja kauplemispäeva 
jooksul pärast kauplemise päeva või kuue 
kauplemispäeva jooksul pärast kauplemise 
päeva turutegemise korral, käivitub 
automaatselt kauplemiskoha või keskse 
vastaspoole menetlus aktsiate või riigi 
võlainstrumentide sisseostmiseks, et 
tagada nende ülekandmine arveldamiseks;

a) kui füüsiline või juriidiline isik, kes 
müüb aktsiaid või riigi võlainstrumente, ei 
suuda üle kanda aktsiaid arveldamiseks 
kuue kauplemispäeva jooksul pärast 
arveldamise tähtpäeva, käivitub 
automaatselt keskse vastaspoole menetlus 
aktsiate sisseostmiseks, et tagada nende 
ülekandmine arveldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 385
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui füüsiline või juriidiline isik, kes 
müüb aktsiaid või riigi võlainstrumente 
kauplemiskohas, ei suuda üle kanda 
aktsiaid või riigi võlainstrumente 
arveldamiseks nelja kauplemispäeva 
jooksul pärast kauplemise päeva või kuue 
kauplemispäeva jooksul pärast 

a) kui füüsiline või juriidiline isik, kes 
müüb aktsiaid või riigi võlainstrumente 
kauplemiskohas, ei suuda üle kanda 
aktsiaid või riigi võlainstrumente 
arveldamiseks nelja kauplemispäeva 
jooksul pärast kauplemise päeva, käivitub 
automaatselt kauplemiskoha või keskse 
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kauplemise päeva turutegemise korral, 
käivitub automaatselt kauplemiskoha või 
keskse vastaspoole menetlus aktsiate või 
riigi võlainstrumentide sisseostmiseks, et 
tagada nende ülekandmine arveldamiseks;

vastaspoole menetlus aktsiate või riigi 
võlainstrumentide sisseostmiseks, et tagada 
nende ülekandmine arveldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 386
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui füüsiline või juriidiline isik, kes 
müüb aktsiaid või riigi võlainstrumente 
kauplemiskohas, ei suuda üle kanda 
aktsiaid või riigi võlainstrumente 
arveldamiseks nelja kauplemispäeva 
jooksul pärast kauplemise päeva või kuue 
kauplemispäeva jooksul pärast kauplemise 
päeva turutegemise korral, käivitub 
automaatselt kauplemiskoha või keskse 
vastaspoole menetlus aktsiate või riigi 
võlainstrumentide sisseostmiseks, et tagada 
nende ülekandmine arveldamiseks;

a) kui füüsiline või juriidiline isik, kes 
müüb aktsiaid või riigi võlainstrumente 
kauplemiskohas, ei suuda üle kanda 
aktsiaid või riigi võlainstrumente 
arveldamiseks nelja kauplemispäeva 
jooksul pärast arvelduspäeva või kuue 
kauplemispäeva jooksul pärast 
arvelduspäeva turutegemise korral, 
käivitub automaatselt arvelduskoja, 
arveldussüsteemi või keskse vastaspoole 
menetlus aktsiate või riigi 
võlainstrumentide sisseostmiseks, et tagada 
nende ülekandmine arveldamiseks;

Or. en

Selgitus

Kauplemiskoht ei ole asjaomane pool. Kõnealuse korra aluseks peab olema arvelduskoda või 
arveldussüsteem.

Muudatusettepanek 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui kauplemiskoht või keskne 
vastaspool ei suuda sisse osta aktsiaid või 
riigi võlainstrumente, et tagada nende 
ülekandmine arveldamiseks, maksab 
kauplemiskoht või keskne vastaspool 
ostjale rahalise hüvitise, mis põhineb 
ülekandmisele kuuluvate aktsiate või 
võlainstrumentide väärtusel ülekandmise 
tähtpäeval, kusjuures sellele lisatakse 
summa ostja tehtud kulude katteks;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lühikeseks müügi tehingutest põhjustatud arvelduste ebaõnnestumise tase on madal.
Arvelduse ebaõnnestumisega seotud meetmeid oleks parem käsitleda osana eraldi 
õigusloomega seotud algatusest, mis ei piirdu lühikeseks müügiga.

Muudatusettepanek 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui kauplemiskoht või keskne 
vastaspool ei suuda sisse osta aktsiaid või 
riigi võlainstrumente, et tagada nende 
ülekandmine arveldamiseks, maksab 
kauplemiskoht või keskne vastaspool 
ostjale rahalise hüvitise, mis põhineb 
ülekandmisele kuuluvate aktsiate või 
võlainstrumentide väärtusel ülekandmise 
tähtpäeval, kusjuures sellele lisatakse
summa ostja tehtud kulude katteks;

b) kui keskne vastaspool ei suuda sisse osta 
aktsiaid või riigi võlainstrumente, et tagada 
nende ülekandmine arveldamiseks, maksab 
keskne vastaspool ostjale rahalise hüvitise, 
mis põhineb ülekandmisele kuuluvate 
aktsiate väärtusel ülekandmise tähtpäeval, 
kusjuures sellele lisatakse summa ostja 
tehtud kulude katteks;

Or. en
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Muudatusettepanek 389
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui kauplemiskoht või keskne 
vastaspool ei suuda sisse osta aktsiaid või 
riigi võlainstrumente, et tagada nende 
ülekandmine arveldamiseks, maksab 
kauplemiskoht või keskne vastaspool 
ostjale rahalise hüvitise, mis põhineb 
ülekandmisele kuuluvate aktsiate või 
võlainstrumentide väärtusel ülekandmise 
tähtpäeval, kusjuures sellele lisatakse 
summa ostja tehtud kulude katteks;

b) kui arvelduskoda, arveldussüsteem või 
keskne vastaspool ei suuda sisse osta 
aktsiaid või riigi võlainstrumente, et tagada 
nende ülekandmine arveldamiseks, maksab 
kauplemiskoht või keskne vastaspool 
ostjale rahalise hüvitise, mis põhineb 
ülekandmisele kuuluvate aktsiate või 
võlainstrumentide väärtusel ülekandmise 
tähtpäeval, kusjuures sellele lisatakse 
summa ostja tehtud kulude katteks;

Or. en

Selgitus

Kauplemiskoht ei ole asjaomane pool. Kõnealuse korra aluseks peab olema arvelduskoda või 
arveldussüsteem.

Muudatusettepanek 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) füüsiline või juriidiline isik, kes ei 
suuda tagada arveldamist, maksab 
kauplemiskohale või kesksele 
vastaspoolele summa, et hüvitada 
kauplemiskohale või kesksele 
vastaspoolele kõik punktide a ja b 
kohaselt makstud summad.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Lühikeseks müügi tehingutest põhjustatud arvelduste ebaõnnestumise tase on madal.
Arvelduse ebaõnnestumisega seotud meetmeid oleks parem käsitleda osana eraldi 
õigusloomega seotud algatusest, mis ei piirdu lühikeseks müügiga.

Muudatusettepanek 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) füüsiline või juriidiline isik, kes ei suuda 
tagada arveldamist, maksab 
kauplemiskohale või kesksele 
vastaspoolele summa, et hüvitada 
kauplemiskohale või kesksele 
vastaspoolele kõik punktide a ja b kohaselt 
makstud summad.

c) füüsiline või juriidiline isik, kes ei suuda 
tagada arveldamist, maksab kesksele 
vastaspoolele summa, et hüvitada kesksele 
vastaspoolele kõik punktide a ja b kohaselt 
makstud summad.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) füüsiline või juriidiline isik, kes ei suuda 
tagada arveldamist, maksab 
kauplemiskohale või kesksele 
vastaspoolele summa, et hüvitada 
kauplemiskohale või kesksele 
vastaspoolele kõik punktide a ja b kohaselt 
makstud summad.

c) füüsiline või juriidiline isik, kes ei suuda 
tagada arveldamist, maksab 
arvelduskojale, arveldussüsteemile või 
kesksele vastaspoolele summa, et hüvitada 
arvelduskojale, arveldussüsteemile või 
kesksele vastaspoolele kõik punktide a ja b 
kohaselt makstud summad.

Or. en

Selgitus

Kauplemiskoht ei ole asjaomane pool. Kõnealuse korra aluseks peab olema arvelduskoda või 
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arveldussüsteem.

Muudatusettepanek 393
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kauplemiskoht, kus on lubatud 
kaubelda aktsiatega või riigi 
võlainstrumentidega, tagab, et tal või talle 
arveldusteenuseid pakkuval 
arveldussüsteemil on kehtestatud kord, 
millega tagatakse, et juhul, kui 
kauplemiskohas aktsiaid või riigi 
võlainstrumente müüv füüsiline või 
juriidiline isik ei suuda aktsiaid või riigi 
võlainstrumente üle kanda arveldamiseks 
arveldamise tähtpäeval, peab selline 
füüsiline või juriidiline isik maksma iga 
päev kauplemiskohale või 
arveldussüsteemile trahvi, seni kuni ta ei 
ole kõnealuseid aktsiaid või 
võlainstrumente üle kandnud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kauplemiskoht, kus on lubatud 
kaubelda aktsiatega või riigi 
võlainstrumentidega, tagab, et tal või talle 
arveldusteenuseid pakkuval 
arveldussüsteemil on kehtestatud kord, 
millega tagatakse, et juhul, kui 
kauplemiskohas aktsiaid või riigi 

välja jäetud
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võlainstrumente müüv füüsiline või 
juriidiline isik ei suuda aktsiaid või riigi 
võlainstrumente üle kanda arveldamiseks 
arveldamise tähtpäeval, peab selline 
füüsiline või juriidiline isik maksma iga 
päev kauplemiskohale või 
arveldussüsteemile trahvi, seni kuni ta ei 
ole kõnealuseid aktsiaid või 
võlainstrumente üle kandnud.

Or. en

Selgitus

Lühikeseks müügi tehingutest põhjustatud arvelduste ebaõnnestumise tase on madal.
Arvelduse ebaõnnestumisega seotud meetmeid oleks parem käsitleda osana eraldi 
õigusloomega seotud algatusest, mis ei piirdu lühikeseks müügiga.

Muudatusettepanek 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kauplemiskoht, kus on lubatud 
kaubelda aktsiatega või riigi 
võlainstrumentidega, tagab, et tal või talle 
arveldusteenuseid pakkuval 
arveldussüsteemil on kehtestatud kord, 
millega tagatakse, et juhul, kui 
kauplemiskohas aktsiaid või riigi 
võlainstrumente müüv füüsiline või 
juriidiline isik ei suuda aktsiaid või riigi 
võlainstrumente üle kanda arveldamiseks 
arveldamise tähtpäeval, peab selline 
füüsiline või juriidiline isik maksma iga 
päev kauplemiskohale või 
arveldussüsteemile trahvi, seni kuni ta ei 
ole kõnealuseid aktsiaid või 
võlainstrumente üle kandnud.

2. Aktsiatega arveldusteenuseid pakkuval 
arveldussüsteemil on kehtestatud kord, 
millega tagatakse, et juhul, kui aktsiaid 
müüv füüsiline või juriidiline isik ei suuda 
aktsiaid üle kanda arveldamiseks 
arveldamise tähtpäeval, peab selline 
füüsiline või juriidiline isik maksma iga 
päev arveldussüsteemile trahvi, seni kuni ta 
ei ole kõnealuseid aktsiaid või 
võlainstrumente üle kandnud;

Or. en
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Muudatusettepanek 396
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega või riigi võlainstrumentidega, 
tagab, et tal või talle arveldusteenuseid 
pakkuval arveldussüsteemil on kehtestatud 
kord, millega tagatakse, et juhul, kui 
kauplemiskohas aktsiaid või riigi 
võlainstrumente müüv füüsiline või 
juriidiline isik ei suuda aktsiaid või riigi 
võlainstrumente üle kanda arveldamiseks 
arveldamise tähtpäeval, peab selline 
füüsiline või juriidiline isik maksma iga 
päev kauplemiskohale või 
arveldussüsteemile trahvi, seni kuni ta ei 
ole kõnealuseid aktsiaid või 
võlainstrumente üle kandnud.

2. Arvelduskoda või arveldussüsteem, kus 
on lubatud kaubelda aktsiatega või riigi 
võlainstrumentidega, tagab, et tal on 
kehtestatud kord, millega tagatakse, et 
juhul, kui aktsiaid või riigi võlainstrumente 
müüv füüsiline või juriidiline isik ei suuda 
aktsiaid või riigi võlainstrumente üle kanda 
arveldamiseks arveldamise tähtpäeval, 
peab selline füüsiline või juriidiline isik 
maksma iga päev arvelduskojale või 
arveldussüsteemile trahvi, seni kuni ta ei 
ole kõnealuseid aktsiaid või 
võlainstrumente üle kandnud.

Or. en

Selgitus

Kauplemiskoht ei ole asjaomane pool. Kõnealuse korra aluseks peab olema arvelduskoda või 
arveldussüsteem.

Muudatusettepanek 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igapäevased maksed on piisavalt suured 
tagamaks, et müüja ei saa arvelduse 
ebaõnnestumisest kasu, ja neid tuleb 
käsitada hoiatusena füüsilistele või 
juriidilistele isikutele, kes ei suuda 
arveldamist tagada.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Lühikeseks müügi tehingutest põhjustatud arvelduste ebaõnnestumise tase on madal.
Arvelduse ebaõnnestumisega seotud meetmeid oleks parem käsitleda osana eraldi 
õigusloomega seotud algatusest, mis ei piirdu lühikeseks müügiga.

Muudatusettepanek 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igapäevased maksed on piisavalt suured 
tagamaks, et müüja ei saa arvelduse 
ebaõnnestumisest kasu, ja neid tuleb 
käsitada hoiatusena füüsilistele või 
juriidilistele isikutele, kes ei suuda 
arveldamist tagada.

Igapäevased maksed on piisavalt suured 
tagamaks, et neid tuleb käsitada hoiatusena 
füüsilistele või juriidilistele isikutele, kes ei 
suuda arveldamist tagada.

Or. en

Muudatusettepanek 399
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igapäevased maksed on piisavalt suured 
tagamaks, et müüja ei saa arvelduse 
ebaõnnestumisest kasu, ja neid tuleb 
käsitada hoiatusena füüsilistele või 
juriidilistele isikutele, kes ei suuda 
arveldamist tagada.

Karistused on piisavalt suured tagamaks, et 
müüja ei saa arvelduse ebaõnnestumisest 
kasu, ja neid tuleb käsitada hoiatusena 
füüsilistele või juriidilistele isikutele, kes ei 
suuda arveldamist tagada.

Or. en
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Muudatusettepanek 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kauplemiskoht, kus on lubatud 
kaubelda aktsiatega või riigi 
võlakohustustega, kehtestab eeskirjad, mis 
võimaldavad tal keelata kauplemiskoha 
liikmeks oleval füüsilisel või juriidilisel 
isikul teha kauplemiskohas täiendavaid 
aktsiate või riigi võlainstrumentide 
lühikeseks müügi tehinguid seni, kuni isik 
ei suuda tagada kõnealuses 
kauplemiskohas tehtud lühikeseks müügi 
tehingu arveldamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kauplemiskoht, kus on lubatud 
kaubelda aktsiatega või riigi 
võlakohustustega, kehtestab eeskirjad, mis 
võimaldavad tal keelata kauplemiskoha 
liikmeks oleval füüsilisel või juriidilisel 
isikul teha kauplemiskohas täiendavaid 
aktsiate või riigi võlainstrumentide 
lühikeseks müügi tehinguid seni, kuni isik 
ei suuda tagada kõnealuses 
kauplemiskohas tehtud lühikeseks müügi 
tehingu arveldamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lühikeseks müügi tehingutest põhjustatud arvelduste ebaõnnestumise tase on madal.
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Arvelduse ebaõnnestumisega seotud meetmeid oleks parem käsitleda osana eraldi 
õigusloomega seotud algatusest, mis ei piirdu lühikeseks müügiga.

Muudatusettepanek 402
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kauplemiskoht, kus on lubatud 
kaubelda aktsiatega või riigi 
võlakohustustega, kehtestab eeskirjad, mis 
võimaldavad tal keelata kauplemiskoha 
liikmeks oleval füüsilisel või juriidilisel 
isikul teha kauplemiskohas täiendavaid 
aktsiate või riigi võlainstrumentide 
lühikeseks müügi tehinguid seni, kuni isik 
ei suuda tagada kõnealuses 
kauplemiskohas tehtud lühikeseks müügi 
tehingu arveldamist.

3. Kuigi arveldusdistsipliin on hästi 
toimivate finantsturgude oluline 
komponent, ei lisata arveldusdistsipliini 
korra tehnilisi üksikasju käesoleva 
määruse reguleerimisalasse ja see 
määratletakse komisjoni asjakohases, 
kauplemisjärgset perioodi käsitlevas 
õigusloomega seotud ettepanekus, võttes 
arvesse komisjoni ja ettevõtete selles 
küsimuses tehtud tööd. Komisjon esitab 
konkreetsed ettepanekud 2011. aasta 
lõpuks, paralleelselt väärtpaberite 
keskdepositooriumide ühtlustatud 
õigusraamistiku loomise ettepanekuga.

Or. en

Selgitus

Euroopas kehtivad korrad erinevad sõltuvalt jurisdiktsioonist. Euroopa Komisjon moodustas 
puuduliku ühtlustamisega tegelemiseks ettevõtete töörühma – arveldustsüklite ühtlustamise 
töörühma (HSCWG), et tõsta Euroopa finantsturgude konkurentsivõimet tehingu 
arveldamiseks kuluva aja ühtlustamise teel. Arveldusdistsipliini eeskirju viiakse üldjuhul ellu 
kauplemisjärgsete infrastruktuuride kaudu, seega sobiksid need paremini kauplemisjärgset 
perioodi käsitlevasse õigusakti.

Muudatusettepanek 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13a
Arveldusdistsipliin

ELi ühine arveldusdistsipliin on oluline 
hästitoimivate ELi finantsturgude 
loomiseks. Ühtlustatud rahalist hüvitist, 
karistuste korda ning ühtlustatud 
jõustamiseeskirju (nt sisseostmine) 
hõlmava ELi arveldusdistsipliini loomine 
peab kuuluma arveldusi laiemalt 
käsitlevate õigusaktide reguleerimisalasse, 
mille ettepanekud peab komisjon tegema 
2011. aasta jooksul.

Or. en

Selgitus

Arvelduse ebaõnnestumist silmas pidades peavad tulevased õigusaktid sisaldama ühtlustatud 
karistuste korda ja ühtlustatud jõustamiseeskirju, näiteks sisseostmine ja rahalise hüvitise 
eeskirjad. Komisjoni seadusandliku lähenemisviisi aluseks võiks olla artikkel 13, laiendades 
artikli 13 kohaldamisala nii määrusega kaetud finantsinstrumentide kui kauplemiskohtade 
tähenduses.

Muudatusettepanek 404
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14
Erandid, mida kohaldatakse juhul, kui 

peamine kauplemiskoht on väljaspool ELi

1. Artikleid 5, 7, 12 ja 13 ei kohaldata 
äriühingu aktsiate suhtes, millega on 
lubatud kaubelda ELi kauplemiskohas, 
kuid kõnealuste aktsiate peamine 
kauplemiskoht asub väljaspool ELi.

2. Asjaomane pädev asutus äriühingu 

välja jäetud
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aktsiate puhul, millega kaubeldakse ELi 
kauplemiskohas ja väljaspool ELi asuvas 
kauplemiskohas, määrab vähemalt iga 
kahe aasta järel kindlaks, kas kõnealuste 
aktsiate peamine kauplemiskoht asub 
väljapool ELi.
Asjaomane pädev asutus teatab EVJA-le 

kõigist sellistest aktsiatest, mille puhul on 
tuvastatud, et peamine kauplemiskoht 
asub väljapool ELi. EVJA avaldab iga 
kahe aasta järel loendi aktsiatest, mille 
peamine kauplemiskoht asub väljaspool 
ELi. Kõnealune loend kehtib kaks aastat.

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu reguleerivad tehnilised standardid, 
et määrata kindlaks käibe arvutamise 
meetod aktsia peamise kauplemiskoha 
kindlakstegemiseks. Esimeses lõigus 
osutatud reguleerivad standardid võetakse 
vastu vastavalt määruse (EÜ) nr 
…/…[EVJA määrus] artiklitele [7–7d].
EVJA esitab kõnealuste reguleerivate 
tehniliste standardite kavandid 
komisjonile hiljemalt [31. detsembriks 
2011].

4. Selleks et tagada lõigete 1 ja 2 ühtne 
kohaldamine, antakse komisjonile õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks järgmine:

a) kuupäev, mil tehti mis tahes arvutused 
aktsia peamise kauplemiskoha 
määramiseks, ja arvutamisel aluseks 
võetud ajavahemik;

b) kuupäev, milleks asjaomane pädev 
asutus teatab EVJA-le kõnealustest 
aktsiatest, mille peamine kauplemiskoht 
on väljaspool ELi; c) kuupäev, alates 
millest hakkab loend kehtima pärast selle 
avaldamist EVJA poolt. Esimeses lõigus 
osutatud rakenduslikud tehnilised 
standardid võetakse vastu vastavalt 
määruse (EÜ) nr …/…[EVJA määrus] 
artiklile [7e].
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EVJA esitab kõnealuste rakenduslike 
tehniliste standardite projektid 
komisjonile hiljemalt [31. detsembriks 
2011].

Or. de

Muudatusettepanek 405
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 14 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikleid 5, 7, 12 ja 13 ei kohaldata 
äriühingu aktsiate suhtes, millega on 
lubatud kaubelda ELi kauplemiskohas, 
kuid kõnealuste aktsiate peamine 
kauplemiskoht asub väljaspool ELi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 406
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 14 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikleid 5, 7, 12 ja 13 ei kohaldata 
äriühingu aktsiate suhtes, millega on 
lubatud kaubelda ELi kauplemiskohas, 
kuid kõnealuste aktsiate peamine 
kauplemiskoht asub väljaspool ELi.

1. Artikleid 5, 7 ja 13 ei kohaldata ELi 
äriühingu aktsiate suhtes, kui kõnealuste 
aktsiate peamine kauplemiskoht asub 
väljaspool ELi.

Or. en

Selgitus

Määrusega tuleks vältida olukorda, kus ettevõtete ELis kaubeldavate väärtpaberite katteta 
lühikesed positsioonid on keelatud, samal ajal kui väljaspool ELi on sellised positsioonid 
endiselt lubatud.
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Muudatusettepanek 407
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomane pädev asutus äriühingu 
aktsiate puhul, millega kaubeldakse ELi
kauplemiskohas ja väljaspool ELi asuvas 
kauplemiskohas, määrab vähemalt iga kahe 
aasta järel kindlaks, kas kõnealuste aktsiate
peamine kauplemiskoht asub väljapool 
ELi.

2. Asjaomane pädev asutus äriühingu 
väärtpaberite puhul, millega kaubeldakse 
ELis ja väljaspool ELi asuvas 
kauplemiskohas, määrab vähemalt iga kahe 
aasta järel kindlaks, kas kõnealuste 
väärtpaberite peamine kauplemiskoht asub 
väljapool ELi.

Or. en

Muudatusettepanek 408
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomane pädev asutus teatab EVJA-le 
kõigist sellistest aktsiatest, mille puhul on 
tuvastatud, et peamine kauplemiskoht asub 
väljapool ELi.

Asjaomane pädev asutus teatab Euroopa 
järelevalveasutusele (EVJA-le) kõigist 
sellistest väärtpaberitest, mille puhul on 
tuvastatud, et peamine kauplemiskoht asub 
väljapool ELi.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA avaldab iga kahe aasta järel loendi 
aktsiatest, mille peamine kauplemiskoht 

Euroopa järelevalveasutus (EVJA)
avaldab iga kahe aasta järel loendi 
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asub väljaspool ELi. Kõnealune loend 
kehtib kaks aastat.

väärtpaberitest, mille peamine 
kauplemiskoht asub väljaspool ELi.
Kõnealune loend kehtib kaks aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikleid 5, 6, 7, 8 ja 12 ei kohaldata
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või väljaspool 
seda ja teeb seda ühel või mõlemal 
järgmisel viisil:

1. Artikleid 5, 6, 7, 8 ja 12 kohaldatakse 
ka investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või väljaspool 
seda ja teeb seda ühel või mõlemal 
järgmisel viisil:

Or. de

Muudatusettepanek 411
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikleid 5, 6, 7, 8 ja 12 ei kohaldata 
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või väljaspool 
seda ja teeb seda ühel või mõlemal

1. Artikleid 5–8 ja 12 ning artiklis 16, 17, 
18 või 24 kehtestatud piiranguid või 
nõudeid ei kohaldata investeerimisühingu 
või kolmanda riigi üksuse või kohaliku 
ettevõtja suhtes, kes on sellise kolmanda 
riigi kauplemiskoha või turu liige, mille 
õigus- ja järelevalveraamistikku käsitatakse 
lõike 2 kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb finantsinstrumendiga kauplemisel 
kauplemiskohas või väljaspool seda ja teeb 
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järgmisel viisil: seda ühel järgmisel viisil:

Or. en

Selgitus

Turutegijad peaksid samuti erandolukorras kehtestatavate piirangute või nõuete 
kohaldamisalast välja jääma, kuna turutegijatel on vaja tekitada turul likviidsust, mis on 
sellistes olukordades samavõrra tähtis. Sõna „esindajana“ on tarbetu. Lõikudes toodud 
nõuded on piisavad. Selgust ja prognoositavust suurendaksid selgemad määratlused, millist 
laadi tegevusi käsitletakse eranditena.

Muudatusettepanek 412
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikleid 5, 6, 7, 8 ja 12 ei kohaldata 
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või väljaspool 
seda ja teeb seda ühel või mõlemal 
järgmisel viisil:

1. Artikleid 5–8 ei kohaldata 
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või väljaspool 
seda ja teeb seda ühel või mõlemal 
järgmisel viisil:

Or. en

Selgitus

Turutegijatel nagu teistelgi turuosalistel ei tohi katteta positsioonide hoidmine olla lubatud.

Muudatusettepanek 413
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikleid 5, 6, 7, 8 ja 12 ei kohaldata 
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või väljaspool 
seda ja teeb seda ühel või mõlemal
järgmisel viisil:

1. Artikleid 5–8 ja 12 ei kohaldata 
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
väljendab järjekindlalt soovi tegutseda
esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või väljaspool 
seda või kliendi korralduste süsteemse 
täitjana ja teeb seda ühel järgmisel viisil:

Or. en

Muudatusettepanek 414
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikleid 5, 6, 7, 8 ja 12 ei kohaldata 
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või väljaspool 
seda ja teeb seda ühel või mõlemal
järgmisel viisil:

1. Artikleid 5–8 ja 12 ei kohaldata 
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga, 
sealhulgas kapitaliväärtpaberite, 
optsioonide, tuletisinstrumentide, riigi 
võlainstrumentide ja ettevõtete 
võlainstrumentidega kauplemisel 
kauplemiskohas või väljaspool seda või 
kliendi korralduste süsteemse täitjana ja 
teeb seda vähemalt ühel järgmisel viisil:

Or. en

Selgitus

Oluline on kõrvaldada igasugune kahtlus instrumentide ulatuse ja kliendi korralduste 
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süsteemse täitja käsitluse osas. Samuti on oluline lisada kauplemistegevus, mida võib pidada 
pakkumiste avaldamiseta turutegemiseks (nt RFQ mudelid OTC kontekstis) või turutegijate 
vastastikune kauplemine, kus üks realiseerib vajaduse teostada kauplemistehing teise 
turutegija kliendi nimel või loobumise alusel.

Muudatusettepanek 415
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikleid 5, 6, 7, 8 ja 12 ei kohaldata 
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või väljaspool 
seda ja teeb seda ühel või mõlemal 
järgmisel viisil:

1. Artikleid 5–8 ja 12 ei kohaldata 
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga, 
sealhulgas kapitaliväärtpaberite, 
optsioonide, tuletisinstrumentide, riigi 
võlainstrumentide ja ettevõtete 
võlainstrumentidega kauplemisel 
kauplemiskohas või väljaspool seda või 
kliendi korralduste süsteemse täitjana ja 
teeb seda ühel või mõlemal järgmisel viisil:

Or. en

Selgitus

Oluline on kõrvaldada igasugune kahtlus finantsinstrumentide ulatuse ja kliendi korralduste 
süsteemse täitja käsitluse osas. Samuti on oluline lisada kauplemistegevus, mida võib pidada 
pakkumiste avaldamiseta turutegemiseks või turutegijate vastastikune kauplemine, kus üks 
realiseerib vajaduse teostada kauplemistehing teise turutegija kliendi nimel või loobumise 
alusel.
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Muudatusettepanek 416
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikleid 5, 6, 7, 8 ja 12 ei kohaldata 
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või väljaspool 
seda ja teeb seda ühel või mõlemal
järgmisel viisil:

1. Artikleid 5–8 ja 12 ei kohaldata 
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse (turutegija) suhtes, kes on sellise 
kolmanda riigi asjakohase kauplemiskoha 
või asjakohase turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana asjakohase 
finantsinstrumendiga kauplemisel 
kauplemiskohas või väljaspool seda ja teeb 
seda vähemalt ühel järgmisel viisil ning 
katab oma positsioone seoses kõnealuste 
toimingutega:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada kõnealuste sätete (millega ei kehtesta 
rakendusstandardeid ega delegeeritud õigusakte) selgus ja proportsionaalsus, tühimiku 
täitmine komisjoni ettepanekus seoses kolmanda riigi turutegijatele – kellele tehakse esitatud 
määruse paljudest nõuetest erand – kehtestatavate eeskirjade ja järelevalvega ja sätete 
praktilise kohaldamise soodustamine.

Muudatusettepanek 417
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikleid 5, 6, 7, 8 ja 12 ei kohaldata 
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 

1. Artikleid 5–8 ja 12 ei kohaldata 
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
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kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või väljaspool 
seda ja teeb seda ühel või mõlemal
järgmisel viisil:

kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või väljaspool 
seda ja teeb seda vähemalt ühel järgmisel 
viisil:

Or. en

Selgitus

Turutegemisel ja selle tekitataval likviidsusel on nõuetekohaste turgude toimimisel oluline 
osa. Määruses esitatud määratlus jätaks palju likviidsust soodustavaid ettevõtteid selle väga 
olulise teenuse pakkujate seast välja, mis oleks kahjulik turule tervikuna ja eelkõige VKEdele.

Muudatusettepanek 418
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) avaldab samaaegselt konkreetsed, 
konkurentsivõimelised samas mahus ostu-
ja müügipakkumised, soodustades seega 
korrapäraselt ja pidevalt likviidsust turul;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 419
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) avaldab samaaegselt konkreetsed,
konkurentsivõimelised samas mahus ostu-
ja müügipakkumised, soodustades seega 
korrapäraselt ja pidevalt likviidsust turul;

a) viisil, mille tulemuseks on tavaliselt 
korrapärane likviidsuse soodustamine 
turul nii võrreldava suurusega turu 
müügi- kui ka ostupakkumiste poolel;

Or. en
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Selgitus

Oluline on kõrvaldada igasugune kahtlus instrumentide ulatuse ja kliendi korralduste 
süsteemse täitja käsitluse osas. Samuti on oluline lisada kauplemistegevus, mida võib pidada 
pakkumiste avaldamiseta turutegemiseks (nt RFQ mudelid OTC kontekstis) või turutegijate 
vastastikune kauplemine, kus üks realiseerib vajaduse teostada kauplemistehing teise 
turutegija kliendi nimel või loobumise alusel.

Muudatusettepanek 420
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) avaldab samaaegselt konkreetsed,
konkurentsivõimelised samas mahus ostu-
ja müügipakkumised, soodustades seega 
korrapäraselt ja pidevalt likviidsust turul;

a) avaldab konkreetsed, 
konkurentsivõimelised samas mahus ostu-
ja müügipakkumised, soodustades seega 
korrapäraselt ja pidevalt likviidsust turul, 
nimetatud ostu- ja müügipakkumiste 
suhtes kehtib avalikustatud lepinguline 
kohustus, millega määratakse kindlaks 
sellised kriteeriumid nagu kohaloleku 
aeg, kogus ja hinnavahe;

Or. en

Muudatusettepanek 421
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) avaldab samaaegselt konkreetsed, 
konkurentsivõimelised samas mahus ostu-
ja müügipakkumised, soodustades seega 
korrapäraselt ja pidevalt likviidsust turul;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 422
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) viisil, mille tulemuseks on tavaliselt 
korrapärane likviidsuse soodustamine 
turul nii võrreldava suurusega turu 
müügi- kui ka ostupakkumiste poolel;

Or. en

Selgitus

Oluline on kõrvaldada igasugune kahtlus finantsinstrumentide ulatuse ja kliendi korralduste 
süsteemse täitja käsitluse osas. Samuti on oluline lisada kauplemistegevus, mida võib pidada 
pakkumiste avaldamiseta turutegemiseks või turutegijate vastastikune kauplemine, kus üks 
realiseerib vajaduse teostada kauplemistehing teise turutegija kliendi nimel või loobumise 
alusel.

Muudatusettepanek 423
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) täidab oma tavapärase tegevuse raames 
klientide antud korraldusi või kaupleb 
klientide antud müügi- või ostukorralduste 
kohaselt ning katab oma positsioone seoses 
kõnealuste toimingutega.

b) täidab oma tavapärase tegevuse raames 
klientide ja teiste turutegijate antud 
korraldusi või kaupleb klientide antud 
müügi- või ostukorralduste kohaselt või 
neid oodates ning katab osaliselt või 
makrotasandil oma positsioone seoses 
kõnealuste toimingutega.
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Or. en

Selgitus

Oluline on kõrvaldada igasugune kahtlus instrumentide ulatuse ja kliendi korralduste 
süsteemse täitja käsitluse osas. Samuti on oluline lisada kauplemistegevus, mida võib pidada 
pakkumiste avaldamiseta turutegemiseks (nt RFQ mudelid OTC kontekstis) või turutegijate 
vastastikune kauplemine, kus üks realiseerib vajaduse teostada kauplemistehing teise 
turutegija kliendi nimel või loobumise alusel.

Muudatusettepanek 424
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) täidab oma tavapärase tegevuse raames 
klientide antud korraldusi või kaupleb 
klientide antud müügi- või ostukorralduste 
kohaselt ning katab oma positsioone seoses 
kõnealuste toimingutega.

b) täidab oma tavapärase tegevuse raames 
klientide ja teiste turutegijate antud 
korraldusi või kaupleb klientide antud 
müügi- või ostukorralduste kohaselt või 
neid oodates ning katab osaliselt või 
makrotasandil oma positsioone seoses 
kõnealuste toimingutega.

Or. en

Selgitus

Oluline on kõrvaldada igasugune kahtlus finantsinstrumentide ulatuse ja kliendi korralduste 
süsteemse täitja käsitluse osas. Samuti on oluline lisada kauplemistegevus, mida võib pidada 
pakkumiste avaldamiseta turutegemiseks või turutegijate vastastikune kauplemine, kus üks 
realiseerib vajaduse teostada kauplemistehing teise turutegija kliendi nimel või loobumise 
alusel.

Muudatusettepanek 425
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) täidab oma tavapärase tegevuse raames 
klientide antud korraldusi või kaupleb 
klientide antud müügi- või ostukorralduste 
kohaselt ning katab oma positsioone 
seoses kõnealuste toimingutega.

b) täidab oma tavapärase tegevuse raames 
klientide antud korraldusi või kaupleb 
klientide antud müügi- või ostukorralduste 
kohaselt ning korralduste täitmise suhtes 
kehtib avalikustatud leping.

Or. en

Muudatusettepanek 426
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) täidab oma tavapärase tegevuse raames 
klientide antud korraldusi või kaupleb 
klientide antud müügi- või ostukorralduste 
kohaselt ning katab oma positsioone seoses 
kõnealuste toimingutega.

b) täidab oma tavapärase tegevuse raames 
klientide antud korraldusi või kaupleb 
klientide antud müügi- või ostukorralduste 
kohaselt või katab oma positsioone seoses 
kõnealuste toimingutega.

Or. en

Selgitus

Erandit tuleks kohaldada klientide antud korralduste alusel teostatavatele 
kauplemistehingutele. Ei ole tähtis, kas positsioon kaetakse või suletakse teise tehinguga.

Muudatusettepanek 427
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) ostab ja müüb finantsinstrumente 
omal kulul ja oma kapitali eest tema poolt 
määratud hindadega;
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Or. en

Muudatusettepanek 428
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) viisil, mille tulemuseks on tavaliselt 
korrapärane likviidsuse soodustamine 
turul nii võrreldava suurusega turu 
müügi- kui ka ostupakkumiste poolel;

Or. en

Muudatusettepanek 429
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib kooskõlas artikli 39 
lõikes 2 osutatud menetlusele võtta vastu 
otsused, milles sätestatakse, et kolmanda 
riigi õigus- ja järelevalveraamistikuga on 
tagatud, et lõike 1 kohase erandi 
kohaldamisel vastab kõnealuses kolmandas 
riigis tegevusloa saanud turg õiguslikult 
siduvatele nõuetele, mis on samaväärsed 
nõuetega, mis on sätestatud direktiivi
2004/39/EÜ III jaotises, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2003/6/EÜ22 ning direktiivis 2004/109/EÜ, 
ja mille üle teostatakse kõnealuses 
kolmandas riigis tõhusat järelevalvet ning 
mida seal tõhusalt jõustatakse.

2. Komisjon võib kooskõlas artikli 39 
lõikes 2 osutatud menetlusele võtta vastu 
otsused, milles sätestatakse, et kolmanda 
riigi õigus- ja järelevalveraamistikuga on 
tagatud, et lõike 1 kohase erandi 
kohaldamisel vastab kõnealuses kolmandas 
riigis tegevusloa saanud turutegija või turg 
õiguslikult siduvatele nõuetele, mis on 
samaväärsed asjakohaste nõuetega, mis on 
sätestatud direktiivis 2004/39/EÜ, 
direktiivis 2003/6/EÜ ning direktiivis 
2004/109/EÜ, ja mille üle teostatakse 
kõnealuses kolmandas riigis tõhusat 
järelevalvet ning mida seal tõhusalt 
jõustatakse.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada kõnealuste sätete (millega ei kehtesta
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rakendusstandardeid ega delegeeritud õigusakte) selgus ja proportsionaalsus, tühimiku 
täitmine komisjoni ettepanekus seoses kolmanda riigi turutegijatele – kellele tehakse esitatud 
määruse paljudest nõuetest erand – kehtestatavate eeskirjade ja järelevalvega ja sätete 
praktilise kohaldamise soodustamine.

Muudatusettepanek 430
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) turutegijate suhtes kohaldatakse 
nõuetekohaseid eeskirju ja tõhusat 
järelevalvet;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada kõnealuste sätete (millega ei kehtesta 
rakendusstandardeid ega delegeeritud õigusakte) selgus ja proportsionaalsus, tühimiku 
täitmine komisjoni ettepanekus seoses kolmanda riigi turutegijatele – kellele tehakse esitatud 
määruse paljudest nõuetest erand – kehtestatavate eeskirjade ja järelevalvega ja sätete 
praktilise kohaldamise soodustamine.

Muudatusettepanek 431
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikleid 8 ja 12 ei kohaldata sellise 
füüsilise või juriidilise isiku tegevuse 
suhtes, kes olles riigi võlakohustuse 
emitendiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt 
volitatud esmasvahendaja, tegutseb 
finantsinstrumendi puhul esindajana 
esmas- ja järelturul seoses riigi 
võlakohustustega seotud tehingute ja 

3. Artikleid 8 ja 12 kohaldatakse ka sellise 
füüsilise või juriidilise isiku tegevuse 
suhtes, kes olles riigi võlakohustuse 
emitendiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt 
volitatud esmasvahendaja, tegutseb 
finantsinstrumendi puhul esindajana 
esmas- ja järelturul seoses riigi 
võlakohustustega seotud tehingute ja 
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toimingutega; toimingutega;

Or. de

Muudatusettepanek 432
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikleid 8 ja 12 ei kohaldata sellise 
füüsilise või juriidilise isiku tegevuse 
suhtes, kes olles riigi võlakohustuse 
emitendiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt 
volitatud esmasvahendaja, tegutseb 
finantsinstrumendi puhul esindajana 
esmas- ja järelturul seoses riigi
võlakohustustega seotud tehingute ja 
toimingutega;

3. Artikleid 8 ja 12 ning artiklis 16, 17, 18 
või 24 riigi võlakohustustele kehtestatud 
piiranguid või nõudeid ei kohaldata sellise 
füüsilise või juriidilise isiku tegevuse 
suhtes, kes on riigi võlakohustuse 
emitendiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt 
volitatud esmasvahendaja ja tegutseb 
finantsinstrumendi puhul esindajana 
esmas- ja järelturul seoses liikmesriigi
võlakohustustega seotud tehingute ja 
toimingutega;

Or. en

Selgitus

Turutegijad peaksid samuti erandolukorras kehtestatavate piirangute või nõuete 
kohaldamisalast välja jääma, kuna turutegijatel on vaja tekitada turul likviidsust, mis on 
sellistes olukordades samavõrra tähtis.

Muudatusettepanek 433
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikleid 8 ja 12 ei kohaldata sellise 
füüsilise või juriidilise isiku tegevuse 
suhtes, kes olles riigi võlakohustuse 
emitendiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt 

3. Artikleid 8 ja 12 ning artiklis 16, 17, 18 
või 24 riigi võlakohustustele kehtestatud 
piiranguid või nõudeid ei kohaldata sellise 
füüsilise või juriidilise isiku tegevuse 
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volitatud esmasvahendaja, tegutseb 
finantsinstrumendi puhul esindajana 
esmas- ja järelturul seoses riigi 
võlakohustustega seotud tehingute ja 
toimingutega;

suhtes, kes on riigi võlakohustuse 
emitendiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt 
volitatud esmasvahendaja ja tegutseb 
finantsinstrumendi puhul esindajana 
esmas- ja järelturul seoses liikmesriigi
võlakohustustega seotud tehingute ja 
toimingutega;

Or. en

Selgitus

Esmasvahendajad suudavad rohkem riigi võlakohustusi omandada ja turul likviidsust 
soodustada, kui neil on võimalik katta ennast mitmekesisemate riigi võlainstrumentidega, 
mitte ainult nende riigi võlainstrumentidega, mille esmasvahendajad nad on.

Muudatusettepanek 434
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 15 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikleid 8 ja 12 ei kohaldata sellise 
füüsilise või juriidilise isiku tegevuse 
suhtes, kes olles riigi võlakohustuse 
emitendiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt 
volitatud esmasvahendaja, tegutseb 
finantsinstrumendi puhul esindajana 
esmas- ja järelturul seoses riigi 
võlakohustustega seotud tehingute ja 
toimingutega;

3. Artiklit 8 ei kohaldata sellise füüsilise 
või juriidilise isiku tegevuse suhtes, kes 
olles riigi võlakohustuse emitendiga 
sõlmitud kokkuleppe kohaselt volitatud 
esmasvahendaja, tegutseb 
finantsinstrumendi puhul esindajana 
esmas- ja järelturul seoses riigi 
võlakohustustega seotud tehingute ja 
toimingutega;

Or. en

Muudatusettepanek 435
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikleid 5,6,7 ja 12 ei kohaldata 
füüsilise või juriidilise isiku suhtes, kui isik 
teostab lühikeseks müügi või tal on lühike 
netopositsioon seoses komisjoni määruse 
(EÜ) nr 2273/20031 III peatüki kohase 
stabiliseerimisega.

4. Artikleid 6 ja 7 ei kohaldata füüsilise või 
juriidilise isiku suhtes, kui isik teostab 
lühikeseks müügi või tal on lühike 
netopositsioon seoses komisjoni määruse 
(EÜ) nr 2273/20032 III peatüki kohase 
stabiliseerimisega.

Or. de

Muudatusettepanek 436
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikleid 5,6,7 ja 12 ei kohaldata 
füüsilise või juriidilise isiku suhtes, kui isik 
teostab lühikeseks müügi või tal on lühike 
netopositsioon seoses komisjoni määruse 
(EÜ) nr 2273/2003 III peatüki kohase 
stabiliseerimisega.

4. Artikleid 5,6 ja 7 ei kohaldata füüsilise 
või juriidilise isiku suhtes, kui isik teostab 
lühikeseks müügi või tal on lühike 
netopositsioon seoses komisjoni määruse 
(EÜ) nr 2273/2003 III peatüki kohase 
stabiliseerimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 437
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõigetes 1 ja 3 osutatud erandeid 
kohaldatakse ainult juhul, kui asjaomane 
füüsiline või juriidiline isik on eelnevalt 
kirjalikult teatanud oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele, 
et ta kavatseb kõnealust erandit kasutada.

5. Lõikes 3 osutatud erandeid kohaldatakse 
ainult juhul, kui asjaomane füüsiline või 
juriidiline isik on eelnevalt kirjalikult 
teatanud oma päritoluliikmesriigi 
pädevatele asutustele, et ta kavatseb 
kõnealust erandit kasutada. Kõnealune 

                                               
1 ELT L 336, 23.12.2003, lk 33.
2 ELT L 336, 23.12.2003, lk 33.
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Kõnealune teatis esitatakse vähemalt 
30 kalendripäeva enne seda, kui füüsiline 
või juriidiline isik kavatseb erandit 
kasutada.

teatis esitatakse vähemalt 30 kalendripäeva 
enne seda, kui füüsiline või juriidiline isik 
kavatseb erandit kasutada.

Or. de

Muudatusettepanek 438
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõigetes 1 ja 3 osutatud erandeid 
kohaldatakse ainult juhul, kui asjaomane 
füüsiline või juriidiline isik on eelnevalt 
kirjalikult teatanud oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele, 
et ta kavatseb kõnealust erandit kasutada.
Kõnealune teatis esitatakse vähemalt 
30 kalendripäeva enne seda, kui füüsiline 
või juriidiline isik kavatseb erandit 
kasutada.

5. Lõigetes 1 ja 3 osutatud erandeid 
kohaldatakse ainult juhul, kui asjaomane 
füüsiline või juriidiline isik on eelnevalt 
kirjalikult teatanud oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele, 
et ta kavatseb kõnealust erandit kasutada.
Teatises määratakse kindlaks 
finantsinstrumendi liik, millega füüsiline 
või juriidiline isik kavatseb turgu teha, 
näiteks kapitaliväärtpaberid, 
tuletisinstrumendid, ettevõtete võlakirjad, 
riigi võlakohustused või optsioonid.
Kõnealune teatis esitatakse vähemalt 
30 kalendripäeva enne seda, kui füüsiline 
või juriidiline isik kavatseb erandit 
kasutada kindlaks määratud 
finantsinstrumendi liigiga kauplemiseks, 
välja arvatud juhul, kui pädev asutus 
nõustub lühema teatamistähtajaga.

Or. en

Selgitus

Turutegijana tegutsemise kavatsusest teatamise protsess peab olema selge ja tõhus ning 
pädeval asutusel peab olema võimalus 30-päevasest teatamistähtajast põhjendatud või 
praktilistel alustel loobuda.



AM\854948ET.doc 59/103 PE456.805v02-00

ET

Muudatusettepanek 439
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõigetes 1 ja 3 osutatud erandeid 
kohaldatakse ainult juhul, kui asjaomane 
füüsiline või juriidiline isik on eelnevalt 
kirjalikult teatanud oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele, 
et ta kavatseb kõnealust erandit kasutada.
Kõnealune teatis esitatakse vähemalt 
30 kalendripäeva enne seda, kui füüsiline 
või juriidiline isik kavatseb erandit 
kasutada.

5. Lõigetes 1 ja 3 osutatud erandeid 
kohaldatakse ainult juhul, kui asjaomane 
füüsiline või juriidiline isik on eelnevalt 
kirjalikult teatanud asjakohastele
pädevatele asutustele, et ta kavatseb 
kõnealust erandit kasutada. Kõnealune 
teatis esitatakse vähemalt 30 kalendripäeva 
enne seda, kui füüsiline või juriidiline isik 
kavatseb erandit kasutada.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada kõnealuste sätete (millega ei kehtesta 
rakendusstandardeid ega delegeeritud õigusakte) selgus ja proportsionaalsus, tühimiku 
täitmine komisjoni ettepanekus seoses kolmanda riigi turutegijatele – kellele tehakse esitatud 
määruse paljudest nõuetest erand – kehtestatavate eeskirjade ja järelevalvega ja sätete 
praktilise kohaldamise soodustamine.

Muudatusettepanek 440
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Päritoluliikmesriigi pädev asutus võib 
nõuda füüsiliselt või juriidiliselt isikult, kes 
kasutab lõigetes 1, 3 või 4 sätestatud 
erandeid, kirjalikku teavet erandite raames 
hoitavate lühikeste positsioonide või 
tehtavate toimingute kohta. Füüsiline või 
juriidiline isik esitab teabe hiljemalt nelja 
kalendripäeva jooksul pärast taotluse 

9. Päritoluliikmesriigi pädev asutus võib 
nõuda füüsiliselt või juriidiliselt isikult, kes 
kasutab lõikes 4 sätestatud erandeid, 
kirjalikku teavet erandite raames hoitavate 
lühikeste positsioonide või tehtavate 
toimingute kohta. Füüsiline või juriidiline 
isik esitab teabe hiljemalt nelja 
kalendripäeva jooksul pärast taotluse 
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saamist. saamist.

Or. de

Muudatusettepanek 441
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi pädev asutus võib nõuda, et 
füüsilised või juriidilised isikud, kellel on 
lühike netopositsioon seoses konkreetse 
finantsinstrumendiga või 
finantsinstrumentide liigiga, teataksid 
sellest või avalikustaksid positsiooni 
üksikasjad, kui positsioon ületab pädeva 
asutuse määratud teatamiskünnise või 
langeb alla selle, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:

1. Liikmesriigi pädev asutus võib nõuda, et 
füüsilised või juriidilised isikud, kellel on 
kauplemiskohas kauplemiseks lubatud 
aktsia lühike netopositsioon, teataksid 
sellest, kui positsioon ületab pädeva 
asutuse määratud teatamiskünnise või 
langeb alla selle, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:

Or. en

Selgitus

Avalikustamine ei saa kunagi olla erakorraline meede, nii et selle nõudmise võimalust ei 
tohiks anda. See suurendab turuosaliste jaoks prognoositavust. Avalikustamise nõudmise 
volitused peaksid piirduma aktsiatega. Asjakohatu on anda pädevatele asutustele seoses 
täpsustamata finantsinstrumentidega avalikustamise nõudmise volitused, kui puuduvad 
tõendid, et selliste instrumentide lühikeseks müük on ebastabiilsele finantsolukorrale kaasa 
aidanud.

Muudatusettepanek 442
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi pädev asutus võib nõuda, et 
füüsilised või juriidilised isikud, kellel on 

1. Liikmesriigi pädev asutus võib nõuda, et 
füüsilised või juriidilised isikud, kellel on 
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lühike netopositsioon seoses konkreetse 
finantsinstrumendiga või 
finantsinstrumentide liigiga, teataksid 
sellest või avalikustaksid positsiooni 
üksikasjad, kui positsioon ületab pädeva 
asutuse määratud teatamiskünnise või 
langeb alla selle, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:

lühike netopositsioon seoses 
kauplemiskohas kauplemiseks lubatud 
aktsiaga, avalikustaksid positsiooni 
üksikasjad, kui positsioon ületab pädeva 
asutuse määratud teatamiskünnise või 
langeb alla selle, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:

Or. en

Selgitus

Asjakohatu on anda pädevatele asutustele seoses täpsustamata finantsinstrumentidega 
avalikustamise nõudmise volitused, kui puuduvad tõendid, et selliste instrumentide lühikeseks 
müük on ebastabiilsele finantsolukorrale kaasa aidanud. Avalikustamise nõudmise volitused 
peaksid piirduma aktsiatega.

Muudatusettepanek 443
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi pädev asutus võib nõuda, et 
füüsilised või juriidilised isikud, kellel on 
lühike netopositsioon seoses konkreetse 
finantsinstrumendiga või 
finantsinstrumentide liigiga, teataksid 
sellest või avalikustaksid positsiooni 
üksikasjad, kui positsioon ületab pädeva 
asutuse määratud teatamiskünnise või 
langeb alla selle, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:

1. Liikmesriigi pädev asutus võib nõuda, et 
füüsilised või juriidilised isikud, kellel on 
lühike netopositsioon seoses konkreetse 
finantsinstrumendiga või 
finantsinstrumentide liigiga, teataksid 
sellest või avalikustaksid positsiooni 
üksikasjad, kui positsioon ületab pädeva 
asutuse määratud teatamiskünnise või 
langeb alla selle, kui ebasoodsad 
sündmused või suundumused ohustavad 
tõsiselt finantsstabiilsust või turu usaldust 
asjaomases liikmesriigis või teises 
liikmesriigis.

Or. en
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Muudatusettepanek 444
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) turul on ebasoodsad sündmused või 
suundumused, mis tõsiselt ohustavad 
finantsstabiilsust või turu usaldust 
asjaomases liikmesriigis või ühes või
mitmes teises liikmesriigis;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 445
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) meede on vajalik ohu kõrvaldamiseks. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 446
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) meetmega ei vähendata turu 
tõhusust, sealhulgas ei piirata asjaomastel 
turgudel likviidsust või tekitata 
turuosalistele ebakindlust, mis on 
ebaproportsionaalselt suur võrreldes 
sellest saadava kasuga;

Or. en
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Selgitus

Lisada tuleks selgesõnaliselt proportsionaalsuse põhimõttele viitav säte.

Muudatusettepanek 447
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata selliste 
finantsinstrumentide suhtes, mille suhtes 
juba kohaldatakse II peatüki artiklites 5–8 
sätestatud läbipaistvusnõudeid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Asjakohatu on anda pädevatele asutustele seoses täpsustamata finantsinstrumentidega 
avalikustamise nõudmise volitused, kui puuduvad tõendid, et selliste instrumentide lühikeseks 
müük on ebastabiilsele finantsolukorrale kaasa aidanud. Avalikustamise nõudmise volitused 
peaksid piirduma aktsiatega.

Muudatusettepanek 448
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata selliste
finantsinstrumentide suhtes, mille suhtes 
juba kohaldatakse II peatüki artiklites 5–8 
sätestatud läbipaistvusnõudeid.

2. Liikmesriigi pädeval asutusel ei lubata 
nõuda füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt, 
kellel on lühikesed netopositsioonid 
seoses finantsinstrumentidega, mille 
suhtes juba kohaldatakse II peatüki 
artiklites 5–8 sätestatud 
läbipaistvusnõudeid, selle kohta 
täiendavate teatiste esitamist või 
täiendavat avalikustamist seoses 
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II peatüki artiklites 5–8 sätestatud 
nõudeid ületavate positsioonidega.

Or. en

Selgitus

Vastavalt komisjoni töökonna dokumendis kirjapandule puuduvad tõendid selle kohta, et 
kõnealuste instrumentide lühikeseks müük on finantsolukorra ebastabiilsusele kaasa aidanud.
Seetõttu on asjakohatu anda pädevatele asutustele seoses täpsustamata 
finantsinstrumentidega avalikustamise nõudmise volitused. Avalikustamise nõudmise 
volitused peaksid piirduma aktsiatega.

Muudatusettepanek 449
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi pädev asutus võib võtta 
lõigetes 2 või 3 osutatud meetmed, kui 
täidetud on kõik järgmised tingimused:

1. Liikmesriigi pädev asutus võib võtta 
lõigetes 2 või 3 osutatud meetmed, kui 
ebasoodsad sündmused või suundumused 
ohustavad tõsiselt finantsstabiilsust või 
turu usaldust asjaomases liikmesriigis või 
ühes või mitmes teises liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 450
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi pädev asutus võib võtta 
lõigetes 2 või 3 osutatud meetmed, kui 
täidetud on kõik järgmised tingimused:

1. Liikmesriigi, kus asub 
finantsinstrumendi peamine 
kauplemiskoht, pädev asutus võib võtta 
lõigetes 2 või 3 osutatud meetmed, kui 
täidetud on kõik järgmised tingimused:
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Or. en

Selgitus

Lõpliku otsuse vastuvõtmine selle liikmesriigi pädeva asutuse poolt, kus asub 
finantsinstrumendi peamine kauplemiskoht, on põhjendatud. Riigi võlakohustuste korral on 
see tingimata vajalik.

Muudatusettepanek 451
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) turul on ebasoodsad sündmused või 
suundumused, mis tõsiselt ohustavad 
finantsstabiilsust või turu usaldust 
asjaomases liikmesriigis või ühes või 
mitmes teises liikmesriigis;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 452
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) meede on vajalik ohu kõrvaldamiseks. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 453
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi pädev asutus võib 
kehtestada keelu või tingimused seoses 
füüsilise või juriidilise isikuga, kes 
kavatseb sõlmida:

2. Liikmesriigi pädev asutus võib 
kehtestada keelu või tingimused seoses 
füüsilise või juriidilise isikuga, kes 
arendab välja või suurendab lühikese 
netopositsiooni aktsiate suhtes, millega on 
lubatud kaubelda asjaomase liikmesriigi 
kauplemiskohas:

Or. en

Selgitus

Volitused lühikeseks müügi keelustamise kohta eriolukorras tuleb piirata kindlaksmääratud 
finantsinstrumentide ja kindlaksmääratud liiki tehingutega , et võimaldada turuosalistel 
erakordsete meetmete kiiret rakendamist korralikult kavandada.

Muudatusettepanek 454
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi pädev asutus võib 
kehtestada keelu või tingimused seoses 
füüsilise või juriidilise isikuga, kes
kavatseb sõlmida:

2. Liikmesriigi pädev asutus võib 
kehtestada keelu või tingimused seoses 
füüsilise või juriidilise isikuga, kes 
arendab välja või suurendab lühikese 
netopositsiooni aktsiate suhtes, millega on 
lubatud kaubelda asjaomase liikmesriigi 
kauplemiskohas:

Or. en

Selgitus

Ei ole asjakohane anda pädevatele asutustele kõikehõlmavaid volitusi piirata kauplemist 
määratlemata finantsinstrumentidega, kui puuduvad tõendid selle kohta, et selliste 
finantsinstrumentide lühikeseks müümine on soodustanud rahanduslikku ebastabiilsust. 
Volitused lühikeseks müügi keelustamise kohta eriolukorras tuleb piirata kindlaksmääratud 
finantsinstrumentide ja kindlaksmääratud liiki tehingutega , et võimaldada turuosalistel
erakordsete meetmete kiiret rakendamist korralikult kavandada.
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Muudatusettepanek 455
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lühikeseks müügi tehingut; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Volitused lühikeseks müügi keelustamise kohta eriolukorras tuleb piirata kindlaksmääratud 
finantsinstrumentide ja kindlaksmääratud liiki tehingutega , et võimaldada turuosalistel 
erakordsete meetmete kiiret rakendamist korralikult kavandada.

Muudatusettepanek 456
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lühikeseks müügi tehingut; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole asjakohane anda pädevatele asutustele kõikehõlmavaid volitusi piirata kauplemist 
määratlemata finantsinstrumentidega, kui puuduvad tõendid selle kohta, et selliste 
finantsinstrumentide lühikeseks müümine on soodustanud rahanduslikku ebastabiilsust. 
Volitused lühikeseks müügi keelustamise kohta eriolukorras tuleb piirata kindlaksmääratud 
finantsinstrumentide ja kindlaksmääratud liiki tehingutega , et võimaldada turuosalistel 
erakordsete meetmete kiiret rakendamist korralikult kavandada.
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Muudatusettepanek 457
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) muud kui lühikeseks müügi tehingut, 
millega luuakse muu finantsinstrument 
või mis on teise finantsinstrumendiga 
seotud, ja mille eesmärk või üks 
eesmärkidest on võimaldada füüsilisel või 
juriidilisel isikul saada rahalist kasu 
juhul, kui muu finantsinstrumendi hind 
või väärtus langeb.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Volitused lühikeseks müügi keelustamise kohta eriolukorras tuleb piirata kindlaksmääratud 
finantsinstrumentide ja kindlaksmääratud liiki tehingutega , et võimaldada turuosalistel 
erakordsete meetmete kiiret rakendamist korralikult kavandada.

Muudatusettepanek 458
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) muud kui lühikeseks müügi tehingut, 
millega luuakse muu finantsinstrument 
või mis on teise finantsinstrumendiga 
seotud, ja mille eesmärk või üks 
eesmärkidest on võimaldada füüsilisel või 
juriidilisel isikul saada rahalist kasu 
juhul, kui muu finantsinstrumendi hind 
või väärtus langeb.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Ei ole asjakohane anda pädevatele asutustele kõikehõlmavaid volitusi piirata kauplemist 
määratlemata finantsinstrumentidega, kui puuduvad tõendid selle kohta, et selliste 
finantsinstrumentide lühikeseks müümine on soodustanud rahanduslikku ebastabiilsust. 
Volitused lühikeseks müügi keelustamise kohta eriolukorras tuleb piirata kindlaksmääratud 
finantsinstrumentide ja kindlaksmääratud liiki tehingutega , et võimaldada turuosalistel 
erakordsete meetmete kiiret rakendamist korralikult kavandada.

Muudatusettepanek 459
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmega ei vähendata turu tõhusust, 
sealhulgas ei piirata asjaomastel turgudel 
likviidsust või tekitata turuosalistele 
ebakindlust, mis on ebaproportsionaalselt 
suur võrreldes meetmest saadava kasuga.

Or. en

Selgitus

Lisada tuleb sõnaselgelt proportsionaalsuse põhimõttele viitav säte.

Muudatusettepanek 460
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigi pädev asutus võib keelata 
füüsilisel või juriidilisel isikul sõlmida 
finantsinstrumendiga seotud tehinguid või 
piirata selliste tehingute mahtu.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Lõikes 3 antakse asutustele liiga ulatuslik pädevus. Lühikeseks müügi määruses ei tuleks anda 
pädevatele asutustele pädevust piirata finantstegevusi, välja arvatud neid, mis on seotud 
lühikeseks müügiga või avaldavad samalaadset mõju. Selleks piisab lõikes 2 antud volitusest.

Muudatusettepanek 461
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Krediidiriski vahetustehingute piirangud 

eriolukorras
1. Liikmesriigi pädev asutus võib piirata 
füüsilise või juriidilise isiku võimalusi 
sõlmida ELi või liikmesriigi kohustusega 
seotud krediidiriski vahetustehinguid või 
piirata ELi või liikmesriigi kohustusega 
seotud krediidiriski vahetustehingute 
selliste katmata positsioonide mahtu, mida 
füüsiline või juriidiline isik võib võtta, kui 
täidetud on kõik järgmised tingimused:
a) turul on ebasoodsad sündmused või 
suundumused, mis tõsiselt ohustavad 
finantsstabiilsust või turu usaldust 
asjaomases liikmesriigis või ühes või 
mitmes teises liikmesriigis;
b) meede on vajalik ohu kõrvaldamiseks.
2. Lõike 1 kohast meedet võib kohaldata 
teatavasse liiki kuuluvate krediidiriski 
vahetustehingute suhtes või konkreetsete 
krediidiriski vahetustehingute suhtes. 
Kõnealust meedet võib kohaldada 
teatavate asjaolude korral või sellest võib 
pädev asutus teha erandeid. Eelkõige võib 
erandeid kohaldada turutegemise ja 
esmasturuga seotud toimingute suhtes.

Or. en
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Selgitus

Puuduvad tõendid selle kohta, et krediidiriski vahetustehingud oleksid soodustanud 
ebasoodsaid suundumusi finantsstabiilsuses või turu usalduses.

Muudatusettepanek 462
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi pädev asutus võib piirata 
füüsilise või juriidilise isiku võimalusi 
sõlmida ELi või liikmesriigi kohustusega 
seotud krediidiriski vahetustehinguid või 
piirata ELi või liikmesriigi kohustusega 
seotud krediidiriski vahetustehingute 
selliste katmata positsioonide mahtu, mida 
füüsiline või juriidiline isik võib võtta, kui 
täidetud on kõik järgmised tingimused:

välja jäetud

a) turul on ebasoodsad sündmused või 
suundumused, mis tõsiselt ohustavad 
finantsstabiilsust või turu usaldust 
asjaomases liikmesriigis või ühes või 
mitmes teises liikmesriigis;
b) meede on vajalik ohu kõrvaldamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 463
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi pädev asutus võib piirata 
füüsilise või juriidilise isiku võimalusi 
sõlmida ELi või liikmesriigi kohustusega 
seotud krediidiriski vahetustehinguid või 
piirata ELi või liikmesriigi kohustusega 

1. Liikmesriigi pädev asutus võib piirata 
füüsilise või juriidilise isiku võimalusi 
sõlmida ELi või liikmesriigi kohustusega 
seotud krediidiriski vahetustehinguid või 
piirata ELi või liikmesriigi kohustusega 



PE456.805v02-00 72/103 AM\854948ET.doc

ET

seotud krediidiriski vahetustehingute 
selliste katmata positsioonide mahtu, mida 
füüsiline või juriidiline isik võib võtta, kui 
täidetud on kõik järgmised tingimused:

seotud krediidiriski vahetustehingute 
selliste katmata positsioonide mahtu, mida 
füüsiline või juriidiline isik võib võtta, kui 
ebasoodsad sündmused või suundumused 
ohustavad tõsiselt finantsstabiilsust või 
turu usaldust asjaomases liikmesriigis või 
ühes või mitmes teises liikmesriigis.

a) turul on ebasoodsad sündmused või 
suundumused, mis tõsiselt ohustavad 
finantsstabiilsust või turu usaldust 
asjaomases liikmesriigis või ühes või 
mitmes teises liikmesriigis;
b) meede on vajalik ohu kõrvaldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) meetmega ei vähendata turu 
tõhusust, sealhulgas ei piirata asjaomastel 
turgudel likviidsust või tekitata 
turuosalistele ebakindlust, mis on 
ebaproportsionaalselt suur võrreldes 
meetmest saadava kasuga.

Or. en

Selgitus

Lisada tuleb sõnaselgelt proportsionaalsuse põhimõttele viitav säte.

Muudatusettepanek 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohast meedet võib kohaldata 
teatavasse liiki kuuluvate krediidiriski 
vahetustehingute suhtes või konkreetsete 
krediidiriski vahetustehingute suhtes. 
Kõnealust meedet võib kohaldada 
teatavate asjaolude korral või sellest võib 
pädev asutus teha erandeid. Eelkõige võib 
erandeid kohaldada turutegemise ja 
esmasturuga seotud toimingute suhtes.

2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui asjaomase 
võlakohustuse emiteerinud liikmesriigi 
pädev asutus on võtnud samalaadse 
meetme.

Or. en

Selgitus

Krediidiriski vahetustehinguid puudutavate meetmete vallas peab samme astuma 
asjassepuutuv liikmesriik.

Muudatusettepanek 466
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pädev asutus, mis on võtnud lõike 1 
kohase meetme, võib paluda EVJA-l 
kaaluda artikli 24 lõike 1 punktist c 
tulenevate volituste rakendamist, juhul 
kui esitatud ebasoodsad sündmused või 
suundumused nõuavad meetme 
sisseviimist liidu tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 467
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui finantsinstrumendi hind 
kauplemiskohas on ühe kauplemispäeva 
jooksul langenud alla lõikes 4 osutatud 
väärtuse võrreldes eelmise kauplemispäeva 
sulgemishinnaga kõnealuses 
kauplemiskohas, kaaluvad kõnealuse 
kauplemiskoha päritoluriigi pädevad 
asutused, kas on asjakohane keelata või 
piirata füüsilistel või juriidilistel isikutel 
kõnealuse finantsinstrumendi lühikeseks 
müügi tehingute tegemist või muul viisil 
piirata kõnealuse finantsinstrumendiga 
tehtavaid tehinguid, et vältida 
finantsinstrumendi hinna korrapäratut 
langust.

1. Kui finantsinstrumendi hind 
kauplemiskohas on ühe kauplemispäeva 
jooksul langenud alla lõikes 4 osutatud 
väärtuse võrreldes eelmise kauplemispäeva 
sulgemishinnaga kõnealuses 
kauplemiskohas, võivad kõnealuse 
kauplemiskoha päritoluriigi pädevad 
asutused kaaluda, kas on asjakohane 
keelata või piirata füüsilistel või 
juriidilistel isikutel kõnealuse 
finantsinstrumendi lühikeseks müügi 
tehingute tegemist või muul viisil piirata 
kõnealuse finantsinstrumendiga tehtavaid 
tehinguid, et vältida finantsinstrumendi 
hinna korrapäratut langust.

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriigi pädev asutus vajalikuks peab, siis tuleks teda julgustada ise läbi viima 
volatiilsuse kontrolle, et peatada finantsinstrumendi kasutamine, kui börsil suured muutused 
toimuvad. Kuid tuleb märkida, et lühikeseks müüki ei tohi keelata ainult seetõttu, et aktsia 
hind on langenud alla teatava protsendi, sest mõned aktsiad on teistest volatiilsemad ja 
suured langused võivad tulenevad mitmetest õiguslikest põhjendustest.

Muudatusettepanek 468
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui finantsinstrumendi hind 
kauplemiskohas on ühe kauplemispäeva 
jooksul langenud alla lõikes 4 osutatud 
väärtuse võrreldes eelmise kauplemispäeva 
sulgemishinnaga kõnealuses 
kauplemiskohas, kaaluvad kõnealuse 
kauplemiskoha päritoluriigi pädevad 
asutused, kas on asjakohane keelata või 

1. Kui finantsinstrumendi hind 
kauplemiskohas on ühe kauplemispäeva 
jooksul langenud alla lõikes 4 osutatud 
väärtuse võrreldes eelmise kauplemispäeva 
sulgemishinnaga kõnealuses 
kauplemiskohas, võivad kõnealuse 
kauplemiskoha päritoluriigi pädevad 
asutused kaaluda, kas on asjakohane 
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piirata füüsilistel või juriidilistel isikutel 
kõnealuse finantsinstrumendi lühikeseks
müügi tehingute tegemist või muul viisil 
piirata kõnealuse finantsinstrumendiga 
tehtavaid tehinguid, et vältida 
finantsinstrumendi hinna korrapäratut 
langust.

keelata või piirata füüsilistel või 
juriidilistel isikutel kõnealuse 
finantsinstrumendi lühikeseks müügi 
tehingute tegemist või muul viisil piirata 
kõnealuse finantsinstrumendiga tehtavaid 
tehinguid, et vältida finantsinstrumendi 
hinna korrapäratut langust.

Or. en

Selgitus

Niikaua kui väärtus on langenud vähemalt 10 % võrra , peab pädevatel asutustel olema vaba 
voli otsustada, millistes tingimustes nad kaitselüliti kasutamist kaaluda tahavad.

Muudatusettepanek 469
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev asutus jõuab esimese lõigu 
kohaselt seisukohale, et on asjakohane 
sekkuda, keelab või piirab ta aktsiate või 
võlainstrumentide puhul isikutel lühikeseks 
müügi tehingute sõlmimise 
kauplemiskohas või muud liiki 
finantsinstrumentide puhul piirab 
kõnealuste finantsinstrumentidega 
tehingute sõlmimist kõnealuses 
kauplemiskohas.

Kui pädev asutus jõuab esimese lõigu 
kohaselt seisukohale, et on asjakohane 
sekkuda, võib ta keelata või piirata aktsiate 
või võlainstrumentide puhul isikutel 
lühikeseks müügi tehingute sõlmimise 
kauplemiskohas või muud liiki 
finantsinstrumentide puhul kõnealuste 
finantsinstrumentidega tehingute sõlmimist 
kõnealuses kauplemiskohas ja sellist 
teguviisi avalikult põhjendada.

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriigi pädev asutus vajalikuks peab, siis tuleks teda julgustada ise läbi viima 
volatiilsuse kontrolle, et peatada finantsinstrumendi kasutamine, kui börsil suured muutused 
toimuvad. Kuid tuleb märkida, et lühikeseks müüki ei tohi keelata ainult seetõttu, et aktsia 
hind on langenud alla teatava protsendi, sest mõned aktsiad on teistest volatiilsemad ja 
suured langused võivad tulenevad mitmetest õiguslikest põhjendustest.
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Muudatusettepanek 470
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev asutus jõuab esimese lõigu 
kohaselt seisukohale, et on asjakohane 
sekkuda, keelab või piirab ta aktsiate või 
võlainstrumentide puhul isikutel lühikeseks 
müügi tehingute sõlmimise 
kauplemiskohas või muud liiki 
finantsinstrumentide puhul piirab 
kõnealuste finantsinstrumentidega 
tehingute sõlmimist kõnealuses 
kauplemiskohas.

Kui pädev asutus jõuab esimese lõigu 
kohaselt seisukohale, et on asjakohane 
sekkuda, võib ta keelata või piirata
aktsiate või võlainstrumentide puhul 
isikutel lühikeseks müügi tehingute 
sõlmimise kauplemiskohas või muud liiki 
finantsinstrumentide puhul piirab 
kõnealuste finantsinstrumentidega 
tehingute sõlmimist kõnealuses 
kauplemiskohas.

Or. en

Selgitus

Niikaua kui väärtus on langenud vähemalt 10% võrra , peab pädevatel asutustel olema vaba 
voli otsustada, millistes tingimustes nad kaitselüliti kasutamist kaaluda tahavad.

Muudatusettepanek 471
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Meedet kohaldatakse mitte kauem kui 
selle kauplemispäeva lõpuni, mis järgnes 
kauplemispäevale, mil hinnalangus aset 
leidis.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Niikaua kui väärtus on langenud vähemalt 10 % võrra , peab pädevatel asutustel olema vaba 
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voli otsustada, millistes tingimustes nad kaitselüliti kasutamist kaaluda tahavad.

Muudatusettepanek 472
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Meedet kohaldatakse mitte kauem kui 
selle kauplemispäeva lõpuni, mis järgnes 
kauplemispäevale, mil hinnalangus aset 
leidis.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 473
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Meedet kohaldatakse mitte kauem kui 
selle kauplemispäeva lõpuni, mis järgnes 
kauplemispäevale, mil hinnalangus aset 
leidis.

2. Meetme kohaldamise ajavahemikku 
piiratakse vastavalt hinnalanguse 
ulatusele.

Or. en

Muudatusettepanek 474
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Meedet kohaldatakse mitte kauem kui 
selle kauplemispäeva lõpuni, mis järgnes 
kauplemispäevale, mil hinnalangus aset 

2. Meedet kohaldatakse ajavahemikul, mis 
on hindade järsu langemise ulatust 
arvestades asjakohane.
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leidis.

Or. de

Muudatusettepanek 475
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõnealust meedet kohaldatakse 
teatavate asjaolude korral või sellest võib 
pädev asutus teha erandeid. Eelkõige võib 
erandeid kohaldada turutegemise ja 
esmasturuga seotud toimingute suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Niikaua kui väärtus on langenud vähemalt 10 % võrra, peab pädevatel asutustel olema vaba 
voli otsustada, millistes tingimustes nad kaitselüliti kasutamist kaaluda tahavad.

Muudatusettepanek 476
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Väärtuse langus on aktsiate puhul 
10 % või rohkem ja muude 
finantsinstrumendi liikide puhul määrab 
kõnealuse näitaja komisjon.

välja jäetud

Komisjon määrab delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ning 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
kindlaks muude finantsinstrumentide kui 
aktsiate väärtuse languse, võttes arvesse 
iga finantsinstrumendi liigi eripära.
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Or. en

Selgitus

Niikaua kui väärtus on langenud vähemalt 10 % võrra, peab pädevatel asutustel olema vaba 
voli otsustada, millistes tingimustes nad kaitselüliti kasutamist kaaluda tahavad.

Muudatusettepanek 477
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Väärtuse langus on aktsiate puhul 10 % 
või rohkem ja muude finantsinstrumendi 
liikide puhul määrab kõnealuse näitaja 
komisjon.

4. Väärtuse languse täpsustab EVJA, 
arvestades märkimisväärseid erinevusi 
volatiilsuses.

Or. en

Muudatusettepanek 478
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Väärtuse langus on aktsiate puhul 10 % 
või rohkem ja muude finantsinstrumendi 
liikide puhul määrab kõnealuse näitaja 
komisjon.

4. Väärtuse languse täpsustab EVJA, 
arvestades märkimisväärseid erinevusi 
volatiilsuses.

Or. en

Muudatusettepanek 479
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Väärtuse langus on aktsiate puhul 10 % 
või rohkem ja muude finantsinstrumendi 
liikide puhul määrab kõnealuse näitaja
komisjon.

4. Väärtuse languse näitaja määrab pädev 
asutus individuaalselt.

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriigi pädev asutus vajalikuks peab, siis tuleks teda julgustada ise läbi viima 
volatiilsuse kontrolle, et peatada finantsinstrumentide kasutamine, kui börsil suured muutused 
toimuvad. Kuid tuleb märkida, et lühikeseks müüki ei tohi keelata ainult seetõttu, et aktsia 
hind on langenud alla teatava protsendi, sest mõned aktsiad on teistest volatiilsemad ja 
suured langused võivad tulenevad mitmetest õiguslikest põhjendustest.

Muudatusettepanek 480
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon määrab delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ning 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
kindlaks muude finantsinstrumentide kui 
aktsiate väärtuse languse, võttes arvesse 
iga finantsinstrumendi liigi eripära.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriigi pädev asutus vajalikuks peab, siis tuleks teda julgustada ise läbi viima 
volatiilsuse kontrolle, et peatada finantsinstrumentide kasutamine, kui börsil suured muutused 
toimuvad. Kuid tuleb märkida, et lühikeseks müüki ei tohi keelata ainult seetõttu, et aktsia 
hind on langenud alla teatava protsendi, sest mõned aktsiad on teistest volatiilsemad ja 
suured langused võivad tulenevad mitmetest õiguslikest põhjendustest.
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Muudatusettepanek 481
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile delegeeritakse volitused 
võtta vastu reguleerivad tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks meetod, 
mille kohaselt arvutatakse 10 %-line 
väärtuse langus aktsiate puhul ja 
komisjoni poolt vastavalt lõikele 4 
kindlaks määratud väärtuse langus. 

välja jäetud

Esimeses lõigus osutatud reguleerivad 
standardid võetakse vastu vastavalt 
määruse (EÜ) nr …/…[EVJA] artiklitele 
[7–7d].
EVJA esitab kõnealuste reguleerivate 
tehniliste standardite kavandid 
komisjonile hiljemalt [31. detsembriks 
2011].

Or. en

Selgitus

Niikaua kui väärtus on langenud vähemalt 10 % võrra , peab pädevatel asutustel olema vaba 
voli otsustada, millistes tingimustes nad kaitselüliti kasutamist kaaluda tahavad.

Muudatusettepanek 482
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile delegeeritakse volitused 
võtta vastu reguleerivad tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks meetod, 
mille kohaselt arvutatakse 10 %-line 
väärtuse langus aktsiate puhul ja 
komisjoni poolt vastavalt lõikele 4 

välja jäetud
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kindlaks määratud väärtuse langus. 
Esimeses lõigus osutatud reguleerivad 
standardid võetakse vastu vastavalt 
määruse (EÜ) nr …/…[EVJA] artiklitele 
[7–7d].
EVJA esitab kõnealuste reguleerivate 
tehniliste standardite kavandid 
komisjonile hiljemalt [31. detsembriks 
2011].

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriigi pädev asutus vajalikuks peab, siis tuleks teda julgustada ise läbi viima 
volatiilsuse kontrolle, et peatada finantsinstrumentide kasutamine, kui börsil suured muutused 
toimuvad. Kuid tuleb märkida, et lühikeseks müüki ei tohi keelata ainult seetõttu, et aktsia 
hind on langenud alla teatava protsendi, sest mõned aktsiad on teistest volatiilsemad ja 
suured langused võivad tulenevad mitmetest õiguslikest põhjendustest.

Muudatusettepanek 483
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile delegeeritakse volitused 
võtta vastu reguleerivad tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks meetod, 
mille kohaselt arvutatakse 10 %-line 
väärtuse langus aktsiate puhul ja 
komisjoni poolt vastavalt lõikele 4 
kindlaks määratud väärtuse langus. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriigi pädev asutus vajalikuks peab, siis tuleks teda julgustada ise läbi viima 
volatiilsuse kontrolle, et peatada finantsinstrumentide kasutamine, kui börsil suured muutused 
toimuvad. Kuid tuleb märkida, et lühikeseks müüki ei tohi keelata ainult seetõttu, et aktsia 
hind on langenud alla teatava protsendi, sest mõned aktsiad on teistest volatiilsemad ja 
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suured langused võivad tulenevad mitmetest õiguslikest põhjendustest.

Muudatusettepanek 484
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA esitab kõnealuste reguleerivate 
tehniliste standardite kavandid 
komisjonile hiljemalt [31. detsembriks 
2011].

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriigi pädev asutus vajalikuks peab, siis tuleks teda julgustada ise läbi viima 
volatiilsuse kontrolle, et peatada finantsinstrumentide kasutamine, kui börsil suured muutused 
toimuvad. Kuid tuleb märkida, et lühikeseks müüki ei tohi keelata ainult seetõttu, et aktsia 
hind on langenud alla teatava protsendi, sest mõned aktsiad on teistest volatiilsemad ja 
suured langused võivad tulenevad mitmetest õiguslikest põhjendustest.

Muudatusettepanek 485
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik artiklite 16–18 kohaselt võetud 
meetmed kehtivad esialgu kuni kolm kuud 
alates artiklis 21 osutatud teatise 
avaldamise kuupäevast.

Meetme kehtivusaega võib pikendada 
mitu korda kuni kolme kuu võrra, juhul 
kui meetme võtmise põhjendused jätkuvalt 
kehtivad. Kui meetme kehtivusaega 
kolmekuulise ajavahemiku möödumisel ei 
pikendata, kaotab see automaatselt 
kehtivuse.

Or. en
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Selgitus

Artiklis 20 tuleb selgitada, et kui meetme kehtivusaega vastavalt sellele sättele ei pikendata, 
kaotab meede kehtivuse, ja et meetme kehtivusaega saab pikendada ainult juhul, kui meetme 
võtmise põhjendused jätkuvalt kehtivad.

Muudatusettepanek 486
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi selliste meetmete kehtivusaega võib 
pikendada mitu korda korraga kuni kolme 
kuu võrra.

Meetme kehtivusaega võib pikendada mitu 
korda korraga kuni kolme kuu võrra, juhul 
kui meetme võtmise põhjendused jätkuvalt 
kehtivad. Kui meetme kehtivusaega 
kolmekuulise ajavahemiku möödumisel ei 
pikendata, kaotab see automaatselt 
kehtivuse.

Or. en

Selgitus

Artiklis 20 tuleb selgitada, et kui meetme kehtivusaega vastavalt sellele sättele ei pikendata, 
kaotab meede kehtivuse, ja et meetme kehtivusaega saab pikendada ainult juhul, kui meetme 
võtmise põhjendused vastavalt käesolevatele eeskirjadele jätkuvalt kehtivad.

Muudatusettepanek 487
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi selliste meetmete kehtivusaega võib 
pikendada mitu korda korraga kuni kolme 
kuu võrra.

Kõigi selliste meetmete kehtivusaega võib 
pikendada ajavahemikuks, mis on 
turuhäirete tõsidust arvestades 
asjakohane.
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Or. de

Muudatusettepanek 488
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi selliste meetmete kehtivusaega võib 
pikendada mitu korda korraga kuni kolme 
kuu võrra.

Kõigi selliste meetmete kehtivusaega võib 
pikendada turuhäirete tõsidusele vastava 
ajavahemiku jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 489
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast pädevalt asutuselt teatise saamist, 
et vastavalt artiklile 29 on keelatud või 
piiratud füüsiliste või juriidiliste isikute 
kõnealuse finantsinstrumendi tehingute 
tegemist kauplemiskohas või muul viisil 
piiratud kõnealuse finantsinstrumendiga 
tehtavaid tehinguid, et vältida 
finantsinstrumendi hinna korrapäratut 
langust, võib EVJA võtta vajalikud 
meetmed vastavalt määruse (EL) 
1095/2010 artiklile 9.

Or. en

Selgitus

See säte on vajalik koordineeriva rolli andmiseks EVJA-le juhul, kui asjassepuutuva 
finantsinstrumendiga kaubeldakse mitmetes Euroopa kauplemiskohtades, mille järelevalvet 
teostavad erinevad pädevad järelevalveasutused.
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Muudatusettepanek 490
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pädev asutus teeb ettepaneku võtta 
meetmeid või võtab neid ja see on 
vastuolus lõike 2 kohase EVJA 
arvamusega või keeldub meetmete 
võtmisest ja see on vastuolus kõnealuse 
lõike kohase EVJA arvamusega, avaldab 
ta viivitamata oma veebilehel teatise, 
milles põhjendab oma tegevust.

3. Juhul kui EVJA peab vajalikuks ELi 
tasandil meetme kehtestamist,, on EVJA 
otsus pädevatele asutustele siduv.

Or. en

Selgitus

EVJA-l peab olema pädevus ELi tasandil meetmete kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 491
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 välja jäetud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

Asutuse sekkumisvolitused 
1. Vastavalt määruse (EÜ) nr 
…/…[EVJA määrus] [artikli 6a lõikele 5]
võtab EVJA juhul, kui on täidetud kõik 
lõikes 2 sätestatud tingimused, ühe või 
mitu järgmist meedet:
a) nõuab, et füüsilised või juriidilised 
isikud, kellel on lühike netopositsioon 
seoses teatava finantsinstrumendiga või 
finantsinstrumentide liigiga, teavitaksid 
pädevat asutust või avalikustaksid iga 
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sellise positsiooni üksikasjad;
b) keelata füüsilistel või juriidilistel 
isikutel sõlmida lühikeseks müügi või 
muud tehingut, millega luuakse muu 
finantsinstrument või mis on muu 
finantsinstrumendiga seotud, ja mille 
eesmärk või üks eesmärkidest on 
võimaldada füüsilisel või juriidilisel isikul 
saada rahalist kasu juhul, kui muu 
finantsinstrumendi hind või väärtus 
väheneb, või kehtestada sellise tehingu 
tegemise tingimused;.
c) piirata füüsilise või juriidilise isiku 
võimalusi sõlmida ELi või liikmesriigi 
kohustusega seotud krediidiriski 
vahetustehinguid või piirata ELi või 
liikmesriigi kohustusega seotud 
krediidiriski vahetustehingute selliste 
katmata positsioonide mahtu, mida 
füüsiline või juriidiline isik võib võtta;
d) keelata füüsilisel või juriidilisel isikul 
sõlmida finantsinstrumendiga seotud 
tehinguid või piirata selliste tehingute 
mahtu.
Kõnealuseid meetmeid võib kohaldada 
teatavate asjaolude korral või sellest võib 
asjaomane pädev asutus teha erandeid. 
Eelkõige võib erandeid kohaldada 
turutegemise ja esmasturuga seotud 
toimingute suhtes.
2. EVJA teeb lõike 1 kohase otsuse ainult 
siis, kui täidetud on järgmised 
tingimused:
a) lõike 1 punktides a–d loetletud 
meetmed aitavad kõrvaldada ohtu 
finantsturgude nõuetekohasele 
toimimisele ja terviklikkusele või ELi 
kogu finantssüsteemi või selle osa 
stabiilsusele ning sellel on piiriülene 
mõju; 
b) pädev asutus või pädevad asutused ei 
ole võtnud ohu kõrvaldamiseks meetmeid 
või võetud meetmed ei ole ohu 
kõrvaldamiseks piisavad.
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3. Lõike 1 kohaste meetmete võtmisel 
võtab EVJA arvesse seda, kas:
a) meetmega kõrvaldatakse asjakohaselt 
oht finantsturgude nõuetekohasele 
toimimisele ja terviklikkusele või ELi 
kogu finantssüsteemi või selle osa 
stabiilsusele või märkimisväärselt 
parandatakse pädevate asutuste võimalusi 
ohu jälgimiseks;
b) meetmega ei kaasne õigusliku 
arbitraaži riski;
c) meetmega ei vähendata turu tõhusust, 
sealhulgas ei piirata asjaomastel turgudel 
likviidsust või tekitata turuosalistele 
ebakindlust, mis on ebaproportsionaalselt 
suur võrreldes meetmest saadava kasuga.
Kui pädev asutus või pädevad asutused on 
võtnud vastavalt artiklitele 16, 17 või 18 
meetmeid, võib EVJA võtta lõike 1 kohase 
mis tahes meetme, ilma et ta peaks 
esitama artikli 23 kohase arvamuse.
4. Enne lõike 1 kohase meetme võtmise 
või selle kehtivusaja pikendamise kohta 
otsuse tegemist konsulteerib EVJA 
vajaduse korral Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu ja muude asjaomaste 
asutustega.
5. Enne lõike 1 kohase meetme võtmise 
või selle kehtivusaja pikendamise kohta 
otsuse tegemist teatab EVJA kavandatud 
meetmetest pädevatele asutustele. Teatises 
märgitakse kavandatud meetmete 
üksikasjad, selliste finantsinstrumentide 
ja tehingute liik, mille suhtes meetmeid 
kohaldatakse, meetmete vajalikkust 
toetavad tõendid ning meetmete 
jõustumise kuupäev.
6. Teatis esitatakse vähemalt 24 tundi 
enne kavandatud meetmete jõustumist või 
meetmete kehtivusaja pikendamist.
Eriolukorras võib EVJA esitada teatise 
vähem kui 24 tundi enne kavandatud 
meetmete jõustumist, kui ei ole võimalik 
seda teha 24 tundi enne jõustumist.
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7. EVJA avaldab oma veebilehel teatise 
mis tahes otsuse kohta võtta lõike 1 
kohased meetmed või pikendada nende 
kehtivusaega. Teatises märgitakse 
vähemalt järgmised üksikasjad :
a) võetud meetmete kirjeldus, sealhulgas 
finantsinstrumendid ja tehingute liik, 
mille suhtes neid kohaldatakse, ja 
kõnealuste meetmete kehtivusaeg ;
b) põhjus, miks EVJA peab vajalikuks 
meetmeid võtta, sealhulgas meetmete 
vajalikkust toetavad tõendid.
8. Meede jõustub teatise avaldamise 
kuupäeval või teatises märgitud hilisemal 
kuupäeval ja seda kohaldatakse seoses 
tehingutega, mis sõlmitakse pärast 
meetme jõustumist.
9. EVJA vaatab lõikes 1 osutatud 
meetmed läbi sobivate ajavahemike järel 
ja vähemalt iga kolme kuu järel. Kui 
meetme kehtivusaega kolmekuulise 
ajavahemiku möödumisel ei pikendata, 
kaotab see automaatselt kehtivuse. Lõiked 
2–8 kohaldatakse meetmete kehtivusaja 
pikendamise korral.
10. Käesoleva artikli kohaselt EVJA 
võetud meede on ülimuslik meetmete 
suhtes, mida pädev asutus on varem 
võtnud 1. jao kohaselt.

Or. en

Selgitus

See ületab määruses KOM(2009) 503 EVJA-le sätestatud volitusi. EVJA roll peab olema 
piiratud koordineerimisega artikli 23 alusel. Ei ole asjakohane võimaldada EVJA-l sekkuda 
otse füüsilistele või juriidilistele isikutele kohustuste kehtestamisse. See annaks EVJA-le väga 
tundlikus poliitikavaldkonnas üldkohaldamiseks märkimisväärse kaalutlusõiguse, mis 
aluslepingus lubatud ei ole.
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Muudatusettepanek 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nõuab, et füüsilised või juriidilised 
isikud, kellel on lühike netopositsioon 
seoses teatava finantsinstrumendiga või 
finantsinstrumentide liigiga, teavitaksid 
pädevat asutust või avalikustaksid iga 
sellise positsiooni üksikasjad;

a) nõuab, et füüsilised või juriidilised 
isikud, kellel on lühike netopositsioon 
seoses aktsiatega, millega on lubatud 
kaubelda kauplemiskohas, teavitaksid 
pädevat asutust või avalikustaksid iga 
sellise positsiooni üksikasjad, mis jääb 
allapoole artikli 7 lõikes 2 osutatud 
künnist;

Or. en

Selgitus

Ei ole asjakohane anda EVJA-le kõikehõlmavaid volitusi nõuda positsioonide avalikustamist 
või piirata kauplemist määratlemata finantsinstrumentidega, kui puuduvad tõendid selle 
kohta, et selliste finantsinstrumentide lühikeseks müümine on soodustanud rahanduslikku 
ebastabiilsust. Positsioonide hilisema avalikustamise nõudmine, näiteks madalamate künniste 
korral, kus seda tehingute sõlmimise ajal ei eeldatud, tekitab ebakindlust ja ka negatiivset 
mõju seoses positsioonide avalikustamisega, näiteks kiire hinnatõusu korral.

Muudatusettepanek 493
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) piirata füüsilise või juriidilise isiku 
võimalusi sõlmida ELi või liikmesriigi 
kohustusega seotud krediidiriski 
vahetustehinguid või piirata ELi või 
liikmesriigi kohustusega seotud 
krediidiriski vahetustehingute selliste 
katmata positsioonide mahtu, mida 
füüsiline või juriidiline isik võib võtta;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 494
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – alalõik 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) piirata füüsilise või juriidilise isiku 
võimalusi sõlmida ELi või liikmesriigi 
kohustusega seotud krediidiriski 
vahetustehinguid või piirata ELi või
liikmesriigi kohustusega seotud 
krediidiriski vahetustehingute selliste 
katmata positsioonide mahtu, mida 
füüsiline või juriidiline isik võib võtta;

c) piirata füüsilise või juriidilise isiku 
võimalusi sõlmida ELi, liikmesriigi või 
ELis alaliselt asuva või asutatud 
süsteemselt olulise asutuse kohustusega 
seotud krediidiriski vahetustehinguid või 
piirata ELi, liikmesriigi või ELis alaliselt 
asuva või asutatud süsteemselt olulise 
asutuse kohustusega seotud krediidiriski 
vahetustehingute selliste katmata 
positsioonide mahtu, mida füüsiline või 
juriidiline isik võib võtta;

Or. de

Muudatusettepanek 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) keelata füüsilisel või juriidilisel isikul 
sõlmida finantsinstrumendiga seotud 
tehinguid või piirata selliste tehingute 
mahtu.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle kavatsus tundub olevat kaasata krediidiriski vahetustehingud, kuid sõnastus on 
vastuvõetamatu.
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Muudatusettepanek 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuseid meetmeid võib kohaldada 
teatavate asjaolude korral või sellest võib
asjaomane pädev asutus teha erandeid. 
Eelkõige võib erandeid kohaldada 
turutegemise ja esmasturuga seotud 
toimingute suhtes.

Kõnealuseid meetmeid võib kohaldada 
teatavate asjaolude korral või sellest võivad 
pädevad asutused teha erandeid. Eelkõige 
võib erandeid kohaldada turutegemise ja 
esmasturuga seotud toimingute suhtes.

Or. en

Selgitus

Turutegijatele ja esmavahendajatele on vaja teha erandeid. Teksti muudeti põhjusel, et selle, 
kes konkreetses liikmesriigid turutegijaks kvalifitseerub, määratleb asjaomase liikmesriigi 
pädev asutus.

Muudatusettepanek 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne lõike 1 kohase meetme võtmise või 
selle kehtivusaja pikendamise kohta otsuse 
tegemist konsulteerib EVJA vajaduse 
korral Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu ja muude asjaomaste asutustega.

4. Enne lõike 1 kohase meetme võtmise või 
selle kehtivusaja pikendamise kohta otsuse 
tegemist konsulteerib EVJA Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ja vajaduse 
korral muude asjaomaste asutustega.

Or. en

Selgitus

Kuna EVJA otsus kehtestada lühikeseks müügi vastane meede mõjutab finantsstabiilsust, 
oleks asjakohane alati Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu arvamust küsida.
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Muudatusettepanek 498
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 välja jäetud
Ebasoodsate sündmuste või suundumuste 

täpsustamine
Komisjon võtab delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ja 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
meetmed, et määrata kindlaks 
kriteeriumid ja tegurid, mida pädevad 
asutused ja EVJA võtavad arvesse 
artiklites 16, 17, 18 ja 23 osutatud 
ebasoodsate sündmuste või suundumuste 
ning artikli 24 lõike 2 punktis a osutatud 
ohu kindlakstegemisel. .

Or. en

Selgitus

Ei ole võimalik ega asjakohane püüda ette kirjutada kõiki kriteeriume ega tegureid, mis 
võivad viia pädeva asutuse järelduseni ebasoodsate sündmuste või suundumuste tekke kohta. 
Eriolukord võib tuleneda ettenägematutest asjaoludest ja esitatud tingimuse sätestamine 2. 
tasandi õigusaktis kammitseb liikmesriikide suutlikkust võtta eriolukorras asjakohaseid 
meetmeid.

Muudatusettepanek 499
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA võib ühe või mitme pädeva asutuse 
taotlusel või omal algatusel uurida 
lühikeseks müügi või krediidiriski 
vahetustehingute kasutamisega seotud 
konkreetset küsimust või tegevust, et 

EVJA võib ühe või mitme pädeva asutuse, 
Euroopa Parlamendi, nõukogu või 
komisjoni taotlusel või omal algatusel 
uurida lühikeseks müügi või krediidiriski 
vahetustehingute kasutamisega seotud 
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hinnata, kas kõnealune küsimus või 
tegevus võib ohustada finantsstabiilsust 
või turu usaldust ELis.

konkreetset küsimust või tegevust, et 
hinnata, kas kõnealune küsimus või 
tegevus võib ohustada finantssüsteemi 
stabiilsust ELis ning esitada asjaomastele 
pädevatele asutustele asjakohaseid 
soovitusi meetmete võtmiseks.

Or. en

Selgitus

See volitus peab olema kooskõlas EVJA määruse artikli 22 lõikega 2: „Ühe või mitme pädeva 
asutuse, Euroopa Parlamendi, nõukogu või komisjoni taotlusel või omal algatusel võib 
Euroopa Pangandusjärelevalve uurida konkreetset liiki finantseerimisasutusi, tooteliike või 
käitumisviise, et hinnata võimalikke ohte finantssüsteemi stabiilsusele ning esitada 
asjaomastele pädevatele asutustele asjakohaseid soovitusi meetmete võtmiseks.”

Muudatusettepanek 500
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA avaldab aruande, milles esitatakse 
küsimuse või tegevusega seotud uurimise 
tulemused ja võimalikud soovitused.

EVJA avaldab aruande, milles esitatakse 
küsimuse või tegevusega seotud uurimise 
tulemused ja võimalikud soovitused, kolme 
kuu jooksul alates uurimise algatamise 
kuupäevast.

Or. en

Selgitus

On tähtis, et EVJA-l on aruandekohustus ja et aruanne avaldatakse õigeaegselt.

Muudatusettepanek 501
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ametisaladuse kohustust kohaldatakse 
kõikide füüsiliste või juriidiliste isikute 
suhtes, kes töötavad või on töötanud 
pädeva asutuse heaks või mõne teise 
asutuse või füüsilise või juriidilise isiku 
heaks, kellele pädev asutus on ülesandeid 
delegeerinud, sealhulgas pädeva asutuse 
heaks lepingu alusel töötavate audiitorite ja 
ekspertide suhtes. Ametisaladuse alla 
kuuluvat teavet ei tohi avaldada ühelegi 
teisele füüsilisele või juriidilisele isikule 
ega asutusele, välja arvatud juhul, kui 
avaldamise kohustus tuleneb 
kohtumenetlusest.

1. Ametisaladuse kohustust kohaldatakse 
kõikide füüsiliste või juriidiliste isikute 
suhtes, kes töötavad või on töötanud 
pädeva asutuse heaks või mõne teise 
asutuse või füüsilise või juriidilise isiku 
heaks, kellele pädev asutus on ülesandeid 
delegeerinud, sealhulgas pädeva asutuse 
heaks lepingu alusel töötavate audiitorite ja 
ekspertide suhtes. Konfidentsiaalset 
ametisaladuse alla kuuluvat teavet ei tohi 
avaldada ühelegi teisele füüsilisele või 
juriidilisele isikule ega asutusele, välja 
arvatud juhul, kui avaldamise kohustus 
tuleneb kohtumenetlusest.

Or. en

Selgitus

Mõistlik on kõigepealt määratleda, milline teave on konfidentsiaalne ja seejärel täpsustada, et 
see teave kuulub ka ametisaladuse alla. Kogu teabe automaatselt konfidentsiaalseks 
määratlemine on liigne, sest osa pädevate asutuste vahel vahetatavast teabest võib olla täiesti 
mittekonfidentsiaalne.

Muudatusettepanek 502
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kogu käesoleva määruse kohaselt 
pädevate asutuste vahel vahetatav teave 
loetakse konfidentsiaalseks, välja arvatud 
juhul, kui pädev asutus märgib teavet 
edastades, et seda võib avaldada, või kui 
avaldamise kohustus tuleneb 
kohtumenetlusest.

2. Kogu käesoleva määruse kohaselt 
pädevate asutuste vahel vahetatav teave, 
mis puudutab äri- või töötingimusi ja 
muid majanduslikke või isiklikke 
teemasid, loetakse konfidentsiaalseks ja 
ametisaladuse alla kuuluvaks kuni 20 
aastaks, välja arvatud juhul, kui pädev 
asutus märgib teavet edastades, et seda 
võib avaldada, või kui avaldamise kohustus 
tuleneb kohtumenetlusest.
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Or. en

Selgitus

Mõistlik on kõigepealt määratleda, milline teave on konfidentsiaalne ja seejärel täpustada, et 
see teave kuulub ka ametisaladuse alla. Kogu teabe automaatselt konfidentsiaalseks 
määratlemine on liigne, sest osa pädevate asutuste vahel vahetatavast teabest võib olla täiesti 
mittekonfidentsiaalne.

Muudatusettepanek 503
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus teavitab esimeses lõigus 
osutatud taotlusest EVJAt. Piiriülese 
mõjuga kontrolli või uurimise korral 
koordineerib kontrolli või uurimist EVJA. 

Pädev asutus teavitab esimeses lõigus 
osutatud taotlusest EVJAt. 

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, miks peaks EVJA piiriülese mõjuga kontrolli või uurimist koordineerima. 
Seadusandjate vaheline koostöö selles valdkonnas on juba hästi reguleeritud. EVJA 
tegutsemist tuleks nõuda ainult juhul, kui seadusandja koostööd ei tee, rikkudes käesolevat 
määrust.

Muudatusettepanek 504
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus teavitab esimeses lõigus 
osutatud taotlusest EVJAt. Piiriülese 
mõjuga kontrolli või uurimise korral 
koordineerib kontrolli või uurimist EVJA. 

Pädev asutus teavitab esimeses lõigus 
osutatud taotlusest EVJAt. Piiriülese 
mõjuga kontrolli või uurimise korral 
koordineerib kontrolli või uurimist pädeva 



AM\854948ET.doc 97/103 PE456.805v02-00

ET

asutuse nõudmisel EVJA. 

Or. en

Selgitus

Ei ole vajalik, et EVJA koordineeriks uurimist, kui pädevad asutused sellega ise toime 
tulevad.

Muudatusettepanek 505
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused sõlmivad kolmandate 
riikide pädevate asutustega 
koostöökokkulepped, mis käsitlevad 
teabevahetust kolmandate riikide pädevate 
asutustega, käesolevas määrusest 
tulenevate kohustuste jõustamist 
kolmandates riikides ja pädevate asutuste 
poolt selliste sarnaste meetmete võtmist, 
millega täiendatakse V peatüki kohaselt 
võetud meetmeid.

Pädevad asutused annavad endast parima, 
et sõlmida kolmandate riikide pädevate 
asutustega koostöökokkulepped, mis 
käsitlevad teabevahetust kolmandate 
riikide pädevate asutustega, käesolevas 
määrusest tulenevate kohustuste jõustamist 
kolmandates riikides ja pädevate asutuste 
poolt selliste sarnaste meetmete võtmist, 
millega täiendatakse V peatüki kohaselt 
võetud meetmeid.

Or. en

Selgitus

Sõnastust parandati, sest vastasel juhul sätestab see pädevatele asutustele seadusliku 
kohustus sõlmida koostöökokkulepped ja tekitab ebakindluse selle suhtes, mis juhtub, kui 
selliseid kokkuleppeid ei sõlmita. Samuti tuleb selgitada, et koostöökokkulepped ei pruugi 
tuua liikmesriikidele konkreetseid kohustusi – näiteks vastastikuste meetmete võtmine –, sest 
see võib minna vastuollu liikmesriikide põhiseaduste ja käesoleva määrusega.

Muudatusettepanek 506
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA koordineerib koostöökokkulepete 
sõlmimist liikmesriikide pädevate asutuste 
ja kolmandate riikide asjaomaste pädevate 
asutuste vahel. Selleks töötab EVJA välja 
näidiskokkuleppe, mida võivad kasutada 
pädevad asutused.

EVJA koordineerib koostöö korraldamist
liikmesriikide pädevate asutuste ja 
kolmandate riikide asjaomaste pädevate 
asutuste vahel. Selleks töötab EVJA välja 
näidiskokkuleppe, mida võivad kasutada 
pädevad asutused.

Or. en

Selgitus

Sõnastust parandati, sest vastasel juhul sätestab see pädevatele asutustele seadusliku 
kohustuse sõlmida koostöökokkulepped ja tekitab ebakindluse selle suhtes, mis juhtub, kui 
selliseid kokkuleppeid ei sõlmita. Samuti tuleb selgitada, et koostöökokkulepped ei pruugi 
tuua liikmesriikidele konkreetseid kohustusi – näiteks vastastikuste meetmete võtmine –, sest 
see võib minna vastuollu liikmesriikide põhiseaduste ja käesoleva määrusega.

Muudatusettepanek 507
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädevad asutused sõlmivad 
teabevahetust käsitlevad 
koostöökokkulepped kolmandate riikide 
pädevate asutustega ainult juhul, kui 
avaldatava teabe suhtes kohaldatakse 
ametisaladuse tagatisi, mis on vähemalt 
samaväärsed artiklis 29 sätestatuga. Selline 
teabevahetus peab olema vajalik 
kõnealuste pädevate asutuste ülesannete 
täitmiseks.

3. Pädevad asutused ei sõlmi kolmandate 
riikidega koostöökokkuleppeid, millest 
tulenevad liikmesriikidele muud 
kohustused kui teabeandmine. 
Teabevahetust käsitlevad 
koostöökokkulepped sõlmitakse ainult 
juhul, kui avaldatava teabe suhtes 
kohaldatakse ametisaladuse tagatisi, mis on 
vähemalt samaväärsed artiklis 29 
sätestatuga. Selline teabevahetus peab 
olema vajalik kõnealuste pädevate asutuste 
ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Sõnastust parandati, sest vastasel juhul sätestab see pädevatele asutustele seadusliku 
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kohustuse sõlmida koostöökokkulepped ja tekitab ebakindluse selle suhtes, mis juhtub, kui 
selliseid kokkuleppeid ei sõlmita. Samuti tuleb selgitada, et koostöökokkulepped ei pruugi 
tuua liikmesriikidele konkreetseid kohustusi – näiteks vastastikuste meetmete võtmine –, sest 
see võib minna vastuollu liikmesriikide põhiseaduste ja käesoleva määrusega.

Muudatusettepanek 508
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi pädev asutus võib edastada 
kolmandale riigile andmed ja andmete 
analüüsi tulemused, kui on täidetud 
direktiivi 95/46/EÜ artiklites 25 või 26 
sätestatud tingimused, ja teha seda ainult 
üksikjuhtumite kaupa. Liikmesriigi pädev 
asutus on seisukohal, et andmete 
edastamine on käesoleva määruse kohaselt 
vajalik. Kolmanda riigi pädev asutus ei 
edasta andmeid kolmanda riigi muule 
pädevale asutusele ilma liikmesriigi pädeva 
asutuse kirjaliku loata.

Liikmesriigi pädev asutus võib edastada 
kolmandale riigile andmed ja andmete 
analüüsi tulemused, kui on täidetud 
direktiivi 95/46/EÜ artiklites 25 või 26 
sätestatud tingimused, ja teha seda ainult 
üksikjuhtumite kaupa. Liikmesriigi pädev 
asutus on seisukohal, et andmete 
edastamine on käesoleva määruse kohaselt 
vajalik. Andmed edastatakse ainult juhul, 
kui kolmas riik tagab, et andmeid ei 
edastata kolmanda riigi muule pädevale 
asutusele ilma liikmesriigi asjaomase
pädeva asutuse kirjaliku loata.

Or. en

Selgitus

Esitatud parandus, sest ei ole kohane võimaldada määruse endaga kolmandale riigile 
kohustused kehtestada.

Muudatusettepanek 509
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi pädev asutus avaldab teise Liikmesriigi pädev asutus avaldab teise 
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liikmesriigi pädevalt asutuselt saadud teabe 
kolmanda riigi pädevale asutusele ainult 
juhul, kui asjaomase liikmesriigi pädev 
asutus on saanud selleks selgesõnalise 
nõusoleku teabe edastanud pädevalt 
asutuselt ja kui teave avaldatakse ainult 
sellel eesmärgil, milleks kõnealune pädev 
asutus andis nõusoleku.

liikmesriigi pädevalt asutuselt saadud 
artikli 29 alusel konfidentsiaalse teabe 
kolmanda riigi pädevale asutusele ainult 
juhul, kui asjaomase liikmesriigi pädev 
asutus on saanud selleks selgesõnalise 
nõusoleku teabe edastanud pädevalt 
asutuselt ja kui teave avaldatakse ainult 
sellel eesmärgil, milleks kõnealune pädev 
asutus andis nõusoleku.

Or. en

Selgitus

Mõistlik on kõigepealt määratleda, milline teave on konfidentsiaalne (vt ettepanekut artikli 29 
suhtes) ja seejärel täpsustada, et see teave kuulub ka ametisaladuse alla.

Muudatusettepanek 510
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
haldusmeetmete, karistuste ja rahatrahvide 
kohta, mida kohaldatakse käesoleva 
määruse sätete rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Kehtestatavad 
meetmed, karistused ja trahvid peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

Arvestades EVJA vastuvõetud suuniseid 
ja võttes arvesse komisjoni teatist 
sanktsioonide tõhustamise kohta 
finantsteenuste sektoris, kehtestavad 
liikmesriigid eeskirjad haldusmeetmete, 
karistuste ja rahatrahvide kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse sätete 
rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed nende rakendamise 
tagamiseks. Kehtestatavad meetmed, 
karistused ja trahvid peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 511
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
haldusmeetmete, karistuste ja rahatrahvide 
kohta, mida kohaldatakse käesoleva 
määruse sätete rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Kehtestatavad 
meetmed, karistused ja trahvid peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

Liikmesriigid kehtestavad vastavalt oma 
siseriiklike õigusaktide põhimõtetele 
eeskirjad haldusmeetmete, karistuste ja 
rahatrahvide kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks.
Kehtestatavad meetmed, karistused ja 
trahvid peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. en

Selgitus

Selle artikli sõnastust on vaja täpsustada, et vältida tõlgendusi, millega võidakse rikkuda 
liikmesriigi põhiseaduses sätestatud põhimõtteid.

Muudatusettepanek 512
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad nendest sätetest 
komisjonile hiljemalt [1. juuliks 2012] ja 
annavad viivitamata teada nende 
edaspidistest muudatustest.

Liikmesriigid teatavad nendest sätetest 
EVJA-le ja komisjonile [1. juuliks 2012] ja 
annavad viivitamata teada nende 
edaspidistest muudatustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 513
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab 30. juuniks 2014 pädevate 
asutuste ja EVJAga peetud arutelusid 
silmas pidades aruande, milles käsitletakse 
järgmist:

Komisjon esitab 30. juuniks 2013 pädevate 
asutuste ja EVJAga peetud arutelusid 
silmas pidades aruande, milles käsitletakse 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Artiklis 7 esitatud positsioonide avalikustamise eeskirjad võivad finantsturgude aktiivsust 
oluliselt mõjutada ja need tuleb vaadata läbi esimesel võimalusel, et nende asjakohasust 
hinnata.

Muudatusettepanek 514
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artiklite 5, 7 ja 8 kohaste teatamis- ja 
avalikustamiskünniste asjakohasus ;

a) artiklite 5 ja 8 kohaste teatamis- ja 
avalikustamiskünniste asjakohasus ;

Or. en

Selgitus

Artiklis 7 esitatud positsioonide avalikustamise eeskirjad võivad finantsturgude aktiivsust 
oluliselt mõjutada ja need tuleb vaadata läbi esimesel võimalusel, et nende asjakohasust 
hinnata.
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Muudatusettepanek 515
Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) artikli 7 kohase avalikustamisnõude 
ja avalikustamiskünniste asjakohasus ja 
täpne ülevaade nende mõjust 
finantsturgude likviidsusele ja 
volatiilsusele; 

Or. en

Selgitus

Artiklis 7 esitatud positsioonide avalikustamise eeskirjad võivad finantsturgude aktiivsust 
oluliselt mõjutada ja need tuleb vaadata läbi esimesel võimalusel, et nende asjakohasust 
hinnata.

Muudatusettepanek 516
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon, võttes arvesse EVJA arvamust, 
kehtestab ühtsed eeskirjad 
haldusmeetmete, rahatrahvide ja 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise 
korral. 

Or. en


