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Muudatusettepanek 945
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmanda riigi äriühing, kes kavatseb 
saada loa mis tahes investeerimisteenuste 
osutamiseks või –tegevuseks koos 
kõrvalteenuste osutamisega liikmesriigi 
territooriumil, esitab kõnealuse liikmesriigi 
pädevale asutusele järgmise teabe:

Kolmanda riigi investeerimisühing või 
turu korraldaja, kes kavatseb saada loa 
mis tahes investeerimisteenuste 
osutamiseks või –tegevuseks koos 
kõrvalteenuste osutamisega või 
kauplemiskohtade teenuste osutamiseks 
liikmesriigi territooriumil, esitab kõnealuse 
liikmesriigi pädevale asutusele järgmise 
teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 946
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmanda riigi äriühing, kes kavatseb 
saada loa mis tahes investeerimisteenuste 
osutamiseks või –tegevuseks koos 
kõrvalteenuste osutamisega liikmesriigi 
territooriumil, esitab kõnealuse liikmesriigi 
pädevale asutusele järgmise teabe:

Kolmanda riigi äriühing, kes kavatseb 
saada loa artikli 41 tähenduses mis tahes 
investeerimisteenuste osutamiseks või 
teostamiseks ja/või –tegevuseks koos 
kõrvalteenuste osutamisega liikmesriigi 
territooriumil asutatud filiaali abil, esitab 
kõnealuse liikmesriigi pädevale asutusele 
järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Kolmandate riikide äriühingud peaksid saama käitada mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme, järgides samu eeskirju, mis ELi äriühingud.
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Muudatusettepanek 947
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teave filiaali käsutuses oleva 
algkapitali kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kolmandate riikide äriühingud peaksid saama käitada mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme, järgides samu eeskirju, mis ELi äriühingud.

Muudatusettepanek 948
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle liikmesriigi pädev asutus, kus 
kolmanda riigi äriühing kavatseb asutada 
filiaali, annab tegevusloa üksnes juhul, kui 
täidetud on järgmised tingimused:

Selle liikmesriigi pädev asutus, kus 
kolmanda riigi äriühing on asutanud või 
kavatseb asutada filiaali, annab tegevusloa 
artikli 41 tähenduses üksnes juhul, kui 
täidetud on järgmised tingimused:

Or. en

Selgitus

Kolmandate riikide äriühingud peaksid saama käitada mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme, järgides samu eeskirju, mis ELi äriühingud.

Muudatusettepanek 949
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädev asutus on veendunud, et artiklis 
41 sätestatud tingimused on täidetud;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 950
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pädev asutus on veendunud, et 
kolmanda riigi äriühingu filiaal suudab 
järgida lõike 3 kohaseid sätteid.

(b) pädev asutus on veendunud, et 
kolmanda riigi äriühingu filiaal suudab 
järgida lõike 2 kohaseid sätteid.

Or. en

Selgitus

Kolmandate riikide äriühingud peaksid saama käitada mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme, järgides samu eeskirju, mis ELi äriühingud.

Muudatusettepanek 951
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pädev asutus on veendunud, et 
kolmanda riigi äriühingu filiaal suudab 
järgida lõike 3 kohaseid sätteid.

(b) pädev asutus on veendunud, et 
kolmanda riigi äriühingu filiaal suudab
järgida lõike 2 kohaseid sätteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 952
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 kohaselt tegevusloa saanud 
kolmanda riigi äriühingu filiaal täidab 
kõiki kohustusi, mis on sätestatud 
käesoleva direktiivi artiklites 16, 17, 23, 
24, 25, 27 ja artikli 28 lõikes 1 ning 
määruse (EL) nr …/… [MIFIR] artiklites 
13–23, ning nende kohaselt vastu võetud 
meetmeid, ning tema üle teostab 
järelevalvet selle liikmesriigi pädev asutus, 
kus tegevusluba anti.

Lõike 1 kohaselt tegevusloa saanud 
kolmanda riigi äriühingu filiaal täidab 
kõiki kohustusi, mis on sätestatud 
käesoleva direktiivi artiklites 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24, 25, 27 ja artiklis 28 ning 
määruse (EL) nr …/… [MIFIR] artiklites 
3–23, ning nende kohaselt vastu võetud 
meetmeid, ning tema üle teostab 
järelevalvet selle liikmesriigi pädev asutus, 
kus tegevusluba anti.

Or. en

Selgitus

Kolmandate riikide äriühingud peaksid saama käitada mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme, järgides samu eeskirju, mis ELi äriühingud.

Muudatusettepanek 953
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei kehtesta mis tahes 
täiendavaid nõudeid filiaali 
organisatsioonistruktuuri ja tegevuse kohta 
käesoleva direktiiviga reguleeritud 
küsimuste osas.

Liikmesriigid ei kehtesta mis tahes 
täiendavaid nõudeid filiaali 
organisatsioonistruktuuri ja tegevuse kohta 
käesoleva direktiiviga või määrusega (EL) 
nr …/… [MIFIR] reguleeritud küsimuste 
osas.

Or. en
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Selgitus

Kolmandate riikide äriühingud peaksid saama käitada mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme, järgides samu eeskirju, mis ELi äriühingud.

Muudatusettepanek 954
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teistes liikmesriikides teenuste osutamine Teenuste osutamine ja tegevused teistes 
liikmesriikides

Or. en

Muudatusettepanek 955
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artiklile 43 tegevusloa saanud 
kolmanda riigi äriühing võib osutada 
teenuseid ja tegeleda tegevusega, mis on 
hõlmatud tegevusloaga, liidu teistes 
liikmesriikides, asutamata selleks uusi 
filiaale. Selleks edastab ta selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus filiaal on 
asutatud, järgmise teabe:

Vastavalt artiklile 43 tegevusloa saanud 
kolmanda riigi äriühing võib osutada või 
pakkuda teenuseid ja tegeleda tegevusega, 
mis on hõlmatud tegevusloaga, liidu teistes 
liikmesriikides, asutamata selleks uusi 
filiaale. Selleks edastab ta selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus filiaal on 
asutatud, järgmise teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 956
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid registreerivad vastavalt 
artiklile 43 tegevusloa saanud äriühingud. 
Kõnealune register on avalikkusele 
kättesaadav ja sisaldab teavet teenuste või 
tegevuse kohta, mille jaoks kolmanda riigi 
äriühingul on tegevusluba. Registrit 
ajakohastatakse korrapäraselt. ESMAt 
teavitatakse igast väljaantud tegevusloast.

Or. en

Muudatusettepanek 957
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA koostab loendi kõigist kolmanda 
riigi äriühingutest, kellel on luba teenuste 
osutamiseks ja tegevuseks liidus. 
Kõnealune loend sisaldab teavet teenuste 
või tegevuste kohta, mille jaoks kolmanda 
riigi äriühingul on tegevusluba, ja seda 
ajakohastatakse korrapäraselt. ESMA 
avaldab kõnealuse loendi oma veebisaidil 
ja ajakohastab seda.

ESMA koostab loendi kõigist kolmanda 
riigi äriühingutest, kellel on artikli 43 
alusel luba teenuste osutamiseks ja 
tegevuseks liidus. Kõnealune loend 
sisaldab teavet teenuste või tegevuste 
kohta, mille jaoks kolmanda riigi 
äriühingul on tegevusluba, ja seda 
ajakohastatakse korrapäraselt. ESMA 
avaldab kõnealuse loendi oma veebisaidil 
ja ajakohastab seda.

Or. en

Muudatusettepanek 958
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuslubade tühistamine Teenuste osutamine ja tegevustega 
tegelemine ilma passita

Or. en

Selgitus

See võimaldab liikmesriikidel jätkata tegevuslubade andmist oma kolmanda riigi äriühingute 
filiaalidele, kes ei soovi hankida passi samal alusel, nagu on praegu lubatud BCD ja MIFIDi 
alusel. Väljapakutud sõnastus põhineb AIFMD artiklil 42 ja BCD artikli 38 lõikel 1.

Muudatusettepanek 959
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 a
Teenuste osutamine ja tegevustega 

tegelemine liikmesriikides kolmanda riigi 
äriühingute filiaalide poolt, kellel ei ole 

passi
1. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki 1. 
ja 2. jao kohaldamist, võivad liikmesriigid 
volitada kolmanda riigi äriühinguid 
osutama nende territooriumil 
investeerimisteenuseid ja tegelema 
investeerimistegevusega koos 
kõrvalteenustega filiaali abil, mis on 
asutatud nende territooriumil vähemalt 
tingimusel, et nad ei kohalda sätteid, mille 
tulemus oleks soodsam kohtlemine kui 
see, mida rakendatakse 
investeerimisühingute filiaalide suhtes, 
kelle peakontor on liidus. Eelkõige 
tagavad nad, et kolmanda riigi äriühingu 
filiaal järgib kohustusi, millele viidatakse 
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artikli 43 lõikes 2.
2. Liikmesriigid võivad käesoleva artikli 
tähenduses kehtestada rangemaid eeskirju 
kolmanda riigi äriühingule seoses 
investeerimisteenuste ja/või -tegevuse või 
kõrvalteenuste osutamise või teostamisega 
nende territooriumil.

Or. en

Selgitus

See võimaldab liikmesriikidel jätkata tegevuslubade andmist oma kolmanda riigi äriühingute 
filiaalidele, kes ei soovi hankida passi samal alusel, nagu on praegu lubatud BCD ja MIFIDi 
alusel. Väljapakutud sõnastus põhineb AIFMD artiklil 42 ja BCD artikli 38 lõikel 1.

Muudatusettepanek 960
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 a
Teenuste osutamine ja tegevustega 

tegelemine ilma passita
1. Liikmesriigid võivad jätkata kolmanda 
riigi äriühingutele tegevuslubade andmist, 
et osutada investeerimisteenuseid nende 
oma territooriumil filiaalide abil.
2. Äriühingud, kellele on antud 
tegevusluba lõike 1 alusel, ei ole kõlblikud 
saama ELi passi, juhul kui nad ei 
registreeru ühtlasi ESMA juures.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide mehhanismid peaksid jätkuma samal viisil, nagu alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja (AIFM) direktiivis kaalutud menetlus, nimelt kui neile sel viisil 
tegevusluba antakse, siis ei tohiks nad olla kõlblikud ELi passi saama.
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Muudatusettepanek 961
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 b
Piiriüleste teenuste osutamine 

liikmesriikides kolmanda riigi äriühingute 
poolt, kellel ei ole passi

Ilma et see piiraks käesoleva peatüki 1. ja 
2. jao ning määruse (EL) nr …/… 
[MiFIR] VIII jaotise kohaldamist, võivad 
liikmesriigid lubada kolmanda riigi 
äriühinguid osutada 
investeerimisteenuseid ja tegeleda 
investeerimistegevusega koos 
kõrvalteenustega nende territooriumil 
muul viisil kui filiaali abil, mis on 
asutatud nende territooriumil, või filiaali 
abil muus liikmesriigis, keda on volitatud 
artikli 43 alusel, sõltuvalt neist 
tingimustest, mida nad sel otstarbel võivad 
kehtestada.

Or. en

Selgitus

See võimaldab liikmesriikidel jätkata oma riikliku korraga, mille alusel nad lubavad 
kolmanda riigi äriühinguid osutada piiriüleseid teenuseid isikutele nende territooriumil 
(tegevusloa kui sellisega või ilma selleta). Ei BCD, ISD ega MiFID ei kehtestanud piiranguid 
muude kui ELi äriühingute kohtlemisele sellega seoses.

Muudatusettepanek 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et turu 
korraldaja juhtorgani kõigi liikmete maine 
on igal ajal piisavalt hea, neil on piisavad 
teadmised, oskused ja kogemused ning nad 
pühendavad piisavalt aega oma ülesannete 
täitmisele. Liikmesriigid tagavad, et
juhtorgani liikmed vastavad eelkõige 
järgmistele nõuetele:

1. Turu korraldaja juhtorgani liikmete 
maine on igal ajal piisavalt hea, neil on 
piisavad teadmised, oskused ja kogemused 
ning nad pühendavad piisavalt aega oma 
ülesannete täitmisele. Krediidiasutuse või 
investeerimisühingu juhtorgani liige, kes 
kavatseb samaaegselt kuuluda mitme 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
juhtorganisse, võtab arvesse 
individuaalseid asjaolusid ning 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
tegevuse laadi, ulatust ja keerukust. Oma 
suuruse, sisestruktuuri ning tegevuse 
laadi, ulatuse ja keerukuse poolest oluliste 
krediidiasutuste või investeerimisühingute 
juhtorgani liikmetel ei ole samal ajal 
rohkem kohti kui üks järgmistest
kombinatsioonidest, välja arvatud juhul, 
kui nad seda asjakohasele pädevale 
asutusele põhjendada suudavad:

Or. en

Selgitus

Seoses ettevõtete juhtimisega on ülimalt tähtis, et me kehtestaksime MiFIDis samad nõuded, 
mis neljandas kapitalinõuete direktiivis (CRD IV). Need muudatusettepanekud on seega 
samaväärsed nendega, mis fraktsioon ECR esitas neljanda kapitalinõuete direktiivi 
ettepanekutele.

Muudatusettepanek 963
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et turu korraldaja 
juhtorgani kõigi liikmete maine on igal ajal 
piisavalt hea, neil on piisavad teadmised, 
oskused ja kogemused ning nad 

1. Liikmesriigid nõuavad, et turu korraldaja 
juhtorgani kõigi liikmete maine on igal ajal 
piisavalt hea, neil on piisavad teadmised, 
oskused ja kogemused ning nad 
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pühendavad piisavalt aega oma ülesannete 
täitmisele. Liikmesriigid tagavad, et
juhtorgani liikmed vastavad eelkõige 
järgmistele nõuetele:

pühendavad piisavalt aega oma ülesannete 
täitmisele. Juhtorgani liikmed vastavalt 
eelkõige järgmistele nõuetele avaliku huvi 
üksustes:

Or. en

Selgitus

Kvantitatiivsed piirangud viivad tõsiste probleemideni kvalifitseeritud ja piisavate 
erialaoskustega inimeste värbamisel. Väiksemates riikides võivad selle tagajärjel tekkida 
materiaalsed probleemid juhtorgani koosseisude nõuete täitmisel, mis on ettepanekus 
esitatud. Juhtkonnakohti, nt elamuehitusühistutes või piiratud vastutusega äriühingutes, ei 
tohiks käesolevas artiklis arvata juhtkonnakohtade hulka. Seetõttu tuleb teksti lisada „avaliku 
huvi üksused”.

Muudatusettepanek 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pühendavad piisavalt aega oma 
ülesannete täitmisele. Neil ei ole samal 
ajal rohkem ametikohti kui üks järgmistest 
kombinatsioonidest:

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

Or. en

Selgitus

Seoses ettevõtete juhtimisega on ülimalt tähtis, et kehtestaksime MiFIDis samad nõuded, mis 
neljandas kapitalinõuete direktiivis (CRD IV). Need muudatusettepanekud on seega 
samaväärsed nendega, mis fraktsioon ECR esitas neljanda kapitalinõuete direktiivi 
ettepanekutele.

Muudatusettepanek 965
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kui paljudel kohtadel juhtorgani liige juhtkonnas korraga olla võib, tuleks otsustada 
konkreetse juhtumi asjaolusid ning krediidiasutuse või investeerimisühingu tegevuse laadi, 
ulatust ja keerukust arvesse võttes. Selle nõude liiga piiritletud sõnastamine võib panna 
keerulisse olukorda väiksemad turud ning eeskätt väiksemad asutused.

Muudatusettepanek 966
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) neli kohta mitte-tegevjuhtkonnas. ii) viis kohta mitte-tegevjuhtkonnas.

Or. en

Selgitus

Seoses ettevõtete juhtimisega on ülimalt tähtis, et kehtestaksime MiFIDis samad nõuded, mis 
neljandas kapitalinõuete direktiivis (CRD IV). Need muudatusettepanekud on seega 
samaväärsed nendega, mis fraktsioon ECR esitas neljanda kapitalinõuete direktiivi 
ettepanekutele.

Muudatusettepanek 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt a – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevjuhtkonna või mitte-tegevjuhtkonna 
kohti samas grupis käsitatakse ühe 

Krediidiasutuste või 
investeerimisühingute juhtorgani 
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juhtkonnakohana. juhtkonnakohti,
i) mis on sama grupi liikmed või 
ii) mis on sama asutuste kaitsesüsteemi 
liige, kui artikli 108 lõike 7 tingimused on 
täidetud, või 
iii) ettevõtetes (sealhulgas 
finantssektorivälistes asutustes), kus 
asutusel on oluline osalus, loetakse üheks 
juhtkonnakohaks.

Or. en

Selgitus

Seoses ettevõtete juhtimisega on ülimalt tähtis, et kehtestaksime MiFIDis samad nõuded, mis 
neljandas kapitalinõuete direktiivis (CRD IV). Need muudatusettepanekud on seega 
samaväärsed nendega, mis fraktsioon ECR esitas neljanda kapitalinõuete direktiivi 
ettepanekutele.

Muudatusettepanek 968
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt a – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevjuhtkonna või mitte-tegevjuhtkonna 
kohti samas grupis käsitatakse ühe 
juhtkonnakohana.

Tegevjuhtkonna või mitte-tegevjuhtkonna 
kohti 

i) samas konsolideerimisgrupis või 

ii) selliste äriühingute grupis, mis on 
sama tööstusliku valdusettevõtte 
tütarettevõtted, sidusühingud või 
osalused,
käsitatakse ühe juhtkonnakohana.

Or. en

Selgitus

See on selgitus, et seda erandit kohaldatakse mitte ainult konsolideerimisgruppidele, vaid ka 
äriühingute gruppidele, mis kuuluvad samale tööstuslikule valdusettevõttele. Selle eesmärk on 
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tagada, et seda laadi pikaajalist tööstuslike omanike ärimudelit ei ohusta juhtkonnakohtade 
piirang. Tööstuslike valdusettevõtete ärimudel on olla pikaaegsed pühendunud omanikud, 
kellel on esindatus juhatuses seoses nende pikaaegsete investeeringutega.

Muudatusettepanek 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt a – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seoses ettevõtete juhtimisega on ülimalt tähtis, et kehtestaksime MiFIDis samad nõuded, mis 
neljandas kapitalinõuete direktiivis (CRD IV). Need muudatusettepanekud on seega 
samaväärsed nendega, mis fraktsioon ECR esitas neljanda kapitalinõuete direktiivi 
ettepanekutele.

Muudatusettepanek 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et turu 
korraldajad võtavad juhtorgani liikmete 
valimisel ühe kriteeriumina arvesse 
mitmekesisust. Eelkõige kehtestavad turu 
korraldajad oma juhtorgani suurust 
arvesse võttes poliitika, millega tagatakse 
juhtorganis sooline, vanuseline, haridus-
ja kutsealane ning geograafiline 

välja jäetud
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mitmekesisus.

Or. en

Selgitus

Seoses ettevõtete juhtimisega on ülimalt tähtis, et kehtestaksime MiFIDis samad nõuded, mis 
neljandas kapitalinõuete direktiivis (CRD IV). Need muudatusettepanekud on seega 
samaväärsed nendega, mis fraktsioon ECR esitas neljanda kapitalinõuete direktiivi 
ettepanekutele.

Muudatusettepanek 971
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et turu 
korraldajad võtavad juhtorgani liikmete 
valimisel ühe kriteeriumina arvesse 
mitmekesisust. Eelkõige kehtestavad turu 
korraldajad oma juhtorgani suurust 
arvesse võttes poliitika, millega tagatakse 
juhtorganis sooline, vanuseline, haridus- ja 
kutsealane ning geograafiline 
mitmekesisus.

3. Liikmesriigid nõuavad, et 
investeerimisühingud ja nende vastavad 
ametissemääramise komisjonid võtavad 
juhtorgani liikmete valimisel ühe 
kriteeriumina arvesse mitmekesisust. 
Eelkõige kehtestavad 
investeerimisühingud oma juhtorgani 
suurust arvesse võttes poliitika, millega 
tagatakse juhtorganis sooline, vanuseline, 
haridus- ja kutsealane ning geograafiline 
mitmekesisus; samuti teevad konkreetseid 
samme tasakaalustatuma esinduse suunas 
juhatustes. Nendeks meetmeteks võivad 
olla näiteks ametissemääramise 
komisjonide koolitus, pädevate 
kandidaatide nimekirjade koostamine ja 
sellise ametissemääramise poliitika 
rakendamine, kus mõlemast soost oleks 
esindatud vähemalt üks kandidaat.

Or. en

Selgitus

Juhatuse liikmete mitmekesisus tagab suurema asjatundlikkuse ja laiema vaatenurga. Ainult 
meeste või naiste värbamine tähendab kitsamat valikut ja riski mööda lasta potentsiaalselt 
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parimad kandidaadid. Juhatuse liikmete valimisel võib täheldada süstemaatilist naiste 
valimata jätmist. Ka pankasid tuleks ergutada rakendama keskpika perioodiga arengukava 
naiste mõjukatele positsioonidele valimise edendamiseks, et suurendada naiste osakaalu neil 
ametikohtadel.

Muudatusettepanek 972
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et turu 
korraldajad võtavad juhtorgani liikmete 
valimisel ühe kriteeriumina arvesse 
mitmekesisust. Eelkõige kehtestavad turu 
korraldajad oma juhtorgani suurust arvesse 
võttes poliitika, millega tagatakse 
juhtorganis sooline, vanuseline, haridus- ja 
kutsealane ning geograafiline 
mitmekesisus.

3. Liikmesriigid nõuavad, et turu 
korraldajad võtavad juhtorgani liikmete 
valimisel ühe kriteeriumina arvesse 
mitmekesisust. Eelkõige kehtestavad turu 
korraldajad oma juhtorgani suurust arvesse 
võttes poliitika, millega tagatakse 
juhtorganis sooline, vanuseline, haridus- ja 
kutsealane ning geograafiline 
mitmekesisus. Töötajate esindatust 
juhtorganis, mis lisab tähtsa vaatenurga 
ja annab tegelikud teadmised 
korraldajasisese töö kohta, tuleb samuti 
käsitleda kui head mitmekesisuse 
suurendamise võimalust.

Or. en

Muudatusettepanek 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA töötab välja regulatiivsete 
standardite eelnõud, et täpsustada 
järgmist:

välja jäetud

(a) piisav aeg, mille juhtorgani liige 
pühendab oma funktsiooni täitmiseks 
seoses konkreetsete asjaolude ning 
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investeerimisühingu tegevuse laadi, 
ulatuse ja keerukusega, mida pädevad 
asutused peavad võtma arvesse, kui nad 
lubavad juhtorgani liikmel ühendada 
rohkem juhtkonnakohti, kui lubatud lõike 
1 punktiga a;
(b) juhtorgani piisavad kollektiivsed 
teadmised, oskused ja kogemused, millele 
on osutatud lõike 1 punktis b;
(c) juhtorgani liikme ausus ja sõltumatus, 
millele on osutatud lõike 1 punktis c;
(d) piisav personal ja piisavad 
finantsvahendid juhtorgani liikmete 
ametisse seadmiseks ja koolitamiseks;
(e) juhtorgani liikmete valikul arvesse 
võetav mitmekesisus.
ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[31. detsembriks 2014].
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu eelmises lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.

Or. en

Selgitus

Seoses ettevõtete juhtimisega on ülimalt tähtis, et kehtestaksime MiFIDis samad nõuded, mis 
neljandas kapitalinõuete direktiivis (CRD IV). Need muudatusettepanekud on seega 
samaväärsed nendega, mis fraktsioon ECR esitas neljanda kapitalinõuete direktiivi 
ettepanekutele.

Muudatusettepanek 974
Olle Ludvigsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Käesolev artikkel kehtib ilma, et see 
piiraks töötajate esindatust ettevõtte 
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juhatuses käsitlevate riigisiseste 
õigusaktide kohaldamist või asjakohast 
praktikat.

Or. en

Selgitus

On tähtis, et käesoleva direktiivi sätted ei piiraks või takistaks töötajate esindust käsitlevate 
riigisiseste eeskirjade kohaldamist.

Muudatusettepanek 975
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuded isikutele, kes omavad olulist mõju 
reguleeritud turu juhtimisele

Nõuded isikutele, kes omavad olulist mõju 
reguleeritud turu, mitmepoolse 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi juhtimisele

Or. en

Muudatusettepanek 976
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et isikud, kelle 
ametikoht võimaldab neil otseselt või 
kaudselt mõjutada olulisel määral 
reguleeritud turu juhtimist, oleksid 
sobivad.

1. Liikmesriigid nõuavad, et isikud, kelle 
ametikoht võimaldab neil otseselt või 
kaudselt mõjutada olulisel määral 
reguleeritud turu, mitmepoolse 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi juhtimist, oleksid 
sobivad.
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Or. en

Muudatusettepanek 977
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turu korraldaja:

2. Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turu, mitmepoolse kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi
korraldaja:

Or. en

Muudatusettepanek 978
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) esitab pädevale asutusele ja avalikustab 
teabe, mis käsitleb reguleeritud turu 
omandiõigust ja/või turu korraldajat, ning 
eelkõige nende poolte andmeid ja huvide 
skaalat, kelle positsioon võimaldab neil 
mõjutada oluliselt juhtimist;

(a) esitab pädevale asutusele ja avalikustab 
teabe, mis käsitleb reguleeritud turu 
omandiõigust ja/või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi turu korraldajat, ning 
eelkõige nende poolte andmeid ja huvide 
skaalat, kelle positsioon võimaldab neil 
mõjutada oluliselt juhtimist;

Or. en

Muudatusettepanek 979
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid nõuavad, et turu 
liikmed ja olulised turuosalised ei saaks 
otseselt või kaudselt mõjutada olulisel 
määral reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi juhtimist.

Or. en

Muudatusettepanek 980
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid nõuavad, et turu 
liikmetele ja reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi olulistele 
turuosalistele ei kuulu otseselt ega 
kaudselt rohkem kui 5% kõnealuse 
reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi omandist.

Or. en

Muudatusettepanek 981
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem ja organiseeritud 
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kauplemissüsteem avaldaksid üldsusele 
iga aktsionäri, kelle reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi omand 
ületab 5%.

Or. en

Muudatusettepanek 982
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädev asutus keeldub reguleeritud turu 
aktsiate kontrollpaki ja/või turu korraldaja 
osas kavandatud muudatuste 
heakskiitmisest, kui on objektiivne ja 
tõendatav alus arvata, et need ohustavad 
reguleeritud turu kindlat ja usaldusväärset 
juhtimist.

3. Pädev asutus keeldub reguleeritud turu 
aktsiate kontrollpaki ja/või turu korraldaja 
osas kavandatud muudatuste 
heakskiitmisest, kui on objektiivne ja 
tõendatav alus arvata, et need ohustavad 
reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi kindlat ja 
usaldusväärset juhtimist või looks olulisi 
huvide konflikte.

Or. en

Muudatusettepanek 983
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turg:

Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud turg
või mitmepoolne kauplemissüsteem:

Or. en
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Muudatusettepanek 984
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) omab korda võimalike kahjulike 
tagajärgede selgeks avastamiseks ja 
haldamiseks seoses reguleeritud turu 
tegevusega või selle osalistega, mis 
tulenevad huvide konfliktist reguleeritud 
turu, selle omanike või korraldajate huvide 
ning reguleeritud turu kindla toimimise 
vahel, ning eelkõige kui sellised huvide 
konfliktid võivad kahjustada pädeva 
asutuse poolt reguleeritud turule 
delegeeritud funktsioonide täitmist;

(a) omab korda võimalike kahjulike 
tagajärgede selgeks avastamiseks ja 
haldamiseks seoses reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi 
tegevusega või selle osalistega, mis 
tulenevad huvide konfliktist reguleeritud 
turu või mitmepoolse kauplemissüsteemi, 
selle omanike või korraldajate huvide ning 
reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi kindla toimimise vahel, 
ning eelkõige kui sellised huvide konfliktid 
võivad kahjustada pädeva asutuse poolt 
reguleeritud turule või mitmepoolsele 
kauplemissüsteemile delegeeritud 
funktsioonide täitmist;

Or. en

Muudatusettepanek 985
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) omab läbipaistvaid eeskirju, mis 
põhinevad objektiivsetel kriteeriumidel ja 
mis juhivad tellimuste voogu, mida 
võidakse kasutajatele kohaldada ja mis 
võivad ka neid vastastikuselt mõjutada;

Or. en
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Selgitus

Käesolev artikkel on aluseks põhjendusele 12 reguleeritud turgude jaoks, võimaldades 
investoritele suuremat valikut vastaspoolte liigi üle, kellega nad soovivad suhelda.

Muudatusettepanek 986
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlust ja 
korda, mis aitaksid tagada, et 
kauplemissüsteemid on vastupidavad, 
nende maht võimaldab käsitleda suurt 
hulka korraldusi ja sõnumeid, nad 
suudavad nõuetekohaselt kaubelda ka 
turupingete korral, nende vastavust 
sellistele tingimustele on täielikult testitud 
ning on olemas tõhus talitluspidevuse kord, 
mis tagab teenuste jätkuvuse 
kauplemissüsteemide ootamatute häirete 
korral.

1. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlust ja 
korda, mis on loodud, et aidata tagada, et 
kauplemissüsteemid on vastupidavad, 
nende maht võimaldab käsitleda suurt 
hulka korraldusi ja sõnumeid, nad 
suudavad nõuetekohaselt kaubelda ka 
turupingete korral, nende vastavust 
sellistele tingimustele isegi äärmise turu 
volatiilsuse ajal on täielikult testitud ning 
on olemas tõhus talitluspidevuse kord, mis 
tagab teenuste jätkuvuse 
kauplemissüsteemide ootamatute häirete 
korral.

Or. en

Selgitus

Kauplemiskohtade süsteemide testimine peaks pikenema turu äärmise volatiilsuse ajale, nagu 
äkiline krahh.

Muudatusettepanek 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlust ja 

1. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult või mitmepoolsetelt 
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korda, mis aitaksid tagada, et 
kauplemissüsteemid on vastupidavad, 
nende maht võimaldab käsitleda suurt 
hulka korraldusi ja sõnumeid, nad 
suudavad nõuetekohaselt kaubelda ka 
turupingete korral, nende vastavust 
sellistele tingimustele on täielikult testitud 
ning on olemas tõhus talitluspidevuse kord, 
mis tagab teenuste jätkuvuse 
kauplemissüsteemide ootamatute häirete 
korral.

kauplemissüsteemidelt tõhusaid süsteeme, 
menetlust ja korda, mis aitaksid tagada, et 
kauplemissüsteemid on vastupidavad, 
nende maht võimaldab käsitleda suurt 
hulka korraldusi ja sõnumeid, nad 
suudavad nõuetekohaselt kaubelda ka 
turupingete korral, nende vastavust 
sellistele tingimustele on täielikult testitud 
ning on olemas tõhus talitluspidevuse kord, 
mis tagab teenuste jätkuvuse 
kauplemissüsteemide ootamatute häirete 
korral.

(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
artikli 51 ulatuses; muudatuse 
vastuvõtmisel viiakse see sisse kogu 
artiklis.)

Or. en

Selgitus

Need sätted peaksid kehtima reguleeritud turgudele ja mitmepoolsetele 
kauplemissüsteemidele, et teha turg ohutumaks ja vältida mis tahes lünki.

Muudatusettepanek 988
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlust ja 
korda, mis aitaksid tagada, et 
kauplemissüsteemid on vastupidavad, 
nende maht võimaldab käsitleda suurt 
hulka korraldusi ja sõnumeid, nad 
suudavad nõuetekohaselt kaubelda ka 
turupingete korral, nende vastavust 
sellistele tingimustele on täielikult testitud 
ning on olemas tõhus talitluspidevuse kord, 
mis tagab teenuste jätkuvuse 
kauplemissüsteemide ootamatute häirete 

1. Liikmesriigid nõuavad 
kauplemiskohtadelt tõhusaid süsteeme, 
menetlust ja korda, mis aitaksid tagada, et 
kauplemissüsteemid on vastupidavad, 
nende maht võimaldab käsitleda suurt 
hulka korraldusi ja sõnumeid, nad 
suudavad nõuetekohaselt kaubelda ka 
turupingete korral, nende vastavust 
sellistele tingimustele on täielikult testitud 
ning on olemas tõhus talitluspidevuse kord, 
mis tagab teenuste jätkuvuse 
kauplemissüsteemide ootamatute häirete 
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korral. korral.

Or. en

Muudatusettepanek 989
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult turutegemismehhanisme ja et nad 
tagaksid, et sellistes mehhanismides 
osaleb piisav arv investeerimisühinguid, 
kes esitavad fikseeritud noteeringud 
konkurentsivõimeliste hindadega, mille 
tulemus on turule korrapäraselt ja 
jätkuvalt likviidsuse pakkumine jätkuva
kauplemisaja minimaalse osakaalu eest, 
võttes arvesse valitsevaid turutingimusi, 
eeskirju ja regulatsioone, välja arvatud 
juhul, kui selline nõue ei ole kohane 
kõnealuse reguleeritud turu kauplemise 
laadi ja ulatuse puhul. Liikmesriigid 
nõuavad, et reguleeritud turg sõlmiks 
siduva kirjaliku kokkuleppe reguleeritud 
turu ja investeerimisühingu vahel seoses 
kohustustega, mis tulenevad osalusest 
sellises mehhanismis, sealhulgas, kuid 
mitte ainult, likviidsuse pakkumine. 
Reguleeritud turg vastutab selle tagamise 
eest, et investeerimisühing järgib selliste 
siduvate kirjalike kokkulepete nõudeid. 
Reguleeritud turg teavitab oma pädevat 
asutust siduva kirjaliku kokkuleppe sisust 
ja veenab oma pädevat asutust, et ta 
järgib käesoleva lõike nõudeid. 
ESMA töötab välja suunised seoses 
sellega, millised investeerimisühingud on 
kohustatud sõlmima käesolevas lõikes 
osutatud siduva kirjaliku kokkuleppe.

Or. en
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Selgitus

Seda tuleks lugeda koos Wortmann-Kooli muudatusettepanekutega artikli 17 lõike 3 ja artikli 
51 lõike 7 kohta.

Muudatusettepanek 990
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turgudelt, et nad tagaksid, et nende 
kauplemissüsteemidesse välkkauplemise 
ja muude automatiseeritud 
kauplemisallikate abil saadetud sõnumid 
on sellistena selgesti identifitseeritavad.

Or. en

Selgitus

Automatiseeritud strateegiatest pärinevad korraldused, tühistamised ja muudatused tuleb 
sõnumites selgesti märgistada. See on nõutava järelevalve eeltingimus.

Muudatusettepanek 991
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid nõuavad, et igal 
kauplemiskohal oleksid olemas tõhusad 
süsteemid, menetlused ja kord, et tagada, 
et kõik liikmete või osaliste poolt süsteemi 
sisestatud korraldused kehtiksid vähemalt 
1 sekundi.

Or. en
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Muudatusettepanek 992
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turul oleksid olemas tõhusad 
süsteemid, menetlused ja kord, et kõik 
liikmete või osaliste poolt süsteemi 
sisestatud korraldused kehtiksid vähemalt
5 sekundit. 5 sekundi pikkuse ooteaja 
jooksul ei tohi esitada sama toote kohta 
rohkem kui kaks korraldust.

Or. de

Selgitus

Kehtiv tava ei aita luua likviidsust, kuid peidab endast olulist spekulatsiooniohtu.

Muudatusettepanek 993
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turul oleksid olemas tõhusad 
süsteemid, menetlused ja kord, et tagada, 
et kõigi liikmete või osaliste poolt süsteemi 
sisestatud korralduste puhkeaeg oleks 
vähemalt 1 sekund.

Or. en

Selgitus

Vähem kui ühesekundilise puhkeajaga korraldused ei lisa likviidsust ja toovad kasu ainult 



PE489.466v01-00 30/159 AM\901766ET.doc

ET

välkkauplejatele.

Muudatusettepanek 994
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turul, mitmepoolsel 
kauplemissüsteemil või organiseeritud 
kauplemissüsteemil oleksid olemas 
tõhusad süsteemid, menetlused ja kord, et 
tagada, et täitmise latentsusaeg on 
vähemalt 100 millisekundit.

Or. en

Muudatusettepanek 995
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Liikmesriigid nõuavad, et 
kauplemiskohtadel oleksid tõhusad 
süsteemid, et tagada, et välkkauplemise 
strateegiatele ei kuulu ühelgi ajahetkel 
rohkem kui 20% korraldustest 
kauplemisraamatus.

Or. en

Muudatusettepanek 996
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlusi ja 
korda, millega saaks välistada korraldused, 
mis ületavad eelnevalt kindlaks määratud 
mahu- ja hinnapiiri või mis on selgelt 
vigased, ning ajutiselt kauplemist peatada, 
kui tegemist on või tõenäoliselt on 
täitmisega, mis põhjustab või põhjustaks 
finantsinstrumendi hinna märkimisväärset 
muutumist vastaval turul, ning erandjuhul 
mis tahes tulenevat tehingut tühistada.
Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turg tagaks, et kauplemise peatamise 
parameetrite kindlaksmääramisel 
võetakse arvesse eri varaliikide ja nende 
alaliikide likviidsust, turumudeli laadi ja 
kasutajate liiki ning parameetrid on 
piisavad, et vältida märkimisväärseid 
häireid nõuetekohases kauplemises.
Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud turg 
teavitab kauplemise peatamise 
parameetritest ja nende olulistest 
muutustest pädevaid asutusi, kes 
teavitavad neist omakorda Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvet (ESMA).

Or. en

Selgitus

Reguleeritud turgudel ja mitmepoolsetel kauplemissüsteemidel peaks olema ainult volitused 
tehinguid tühistada; kauplemise muutmise või parandamise üritamisel on keerulised 
õiguslikud tagajärjed ja tagajärjed turule ning need põhjustaksid tõenäoliselt kohustusi ja 
küsimusi, mida ei saa kergesti täita ega lahendada. Mõnda turupiirangut käivitatakse enne, 
kui toimub täitmine; I tasandi tekst peaks seda võimaldama.

Muudatusettepanek 997
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid nõuavad kauplemiskohalt 
või mis tahes kauplemiskorralduselt
tõhusaid süsteeme, menetlusi ja korda, 
millega saaks välistada korraldused, mis 
ületavad eelnevalt kindlaks määratud 
mahu- ja hinnapiiri või mis on selgelt 
vigased, ning ajutiselt kauplemist peatada, 
kui finantsinstrumendi hind vastaval turul 
või seotud turul lühikese ajaga võrreldes 
selle finantsinstrumendi 
sulgemisväärtusega selle 
finantsinstrumendi suurima käibega 
kauplemiskohal märkimisväärselt muutub, 
ning erandjuhul mis tahes tehingut 
tühistada, muuta või parandada. Need 
süsteemid toovad kaasa kauplemise 
peatamise samal ajal kõikides 
kauplemiskohtades, mis kauplevad 
samade finantsinstrumentidega, kui 
finantsinstrumendi hind vastaval turul või 
seotud turul lühikese ajaga 
märkimisväärselt muutub. 
Märkimisväärse hinnamuutuse korral 
tühistatakse kõik korraldused, mis täideti 
pärast seda, kui kauplemiskoht, millel on 
selle finantsinstrumendi suurim käive, 
peatas kauplemise.
Liikmesriigid nõuavad kauplemiskohalt, 
et see tagaks, et kauplemise peatamise 
parameetrid oleksid vastavuses 
tingimustega, millele osutatakse lõike 7 
punktis b.
ESMA avaldab parameetrid oma 
veebisaidil.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus turupiirangute osas on oluline. Lisaks on tähtis, et need oleksid ühtsed kogu 
liidus.
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Muudatusettepanek 998
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlusi ja 
korda, millega saaks välistada korraldused, 
mis ületavad eelnevalt kindlaks määratud
mahu- ja hinnapiiri või mis on selgelt 
vigased, ning ajutiselt kauplemist peatada, 
kui finantsinstrumendi hind vastaval turul 
või seotud turul märkimisväärselt muutub,
kui seotud turu korraldaja teavitab teda 
sellisest liikumisest.

Or. en

Selgitus

Kauplemise peatamisi tuleb kauplemiskohtade vahel kooskõlastada; siiski on tehnoloogiliselt 
teostatavam kooskõlastada neid meetmeid, selle asemel et üritada neid automatiseerida 
täieliku ühtlustamise abil. Et mõned seisakud või hinnamuutused on omased ainult ühele 
kauplemiskohale, ei oleks kogu turu peatamist vaja.

Muudatusettepanek 999
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turul või mitmepoolsel 
kauplemissüsteemil oleksid olemas 
tõhusad süsteemid, menetlused ja kord 
tagamaks, et kõik liikmete või osaliste 
poolt süsteemi sisestatud korraldused 
kehtiksid vähemalt 500 millisekundit, 
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mille jooksul korraldusi ei saa tühistada 
ega muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 1000
Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turg oleks võimeline ajutiselt 
kauplemise peatama, kui 
finantsinstrumendi hind vastaval turul või 
seotud turul lühikese ajaga 
märkimisväärselt muutub, ning 
erandjuhul mis tahes tehingu tühistama, 
seda muutma või parandama. 
Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turg tagaks, et kauplemise peatamise 
parameetrite kindlaksmääramisel 
võetakse arvesse eri varaliikide ja nende 
alaliikide likviidsust ning parameetrid on 
piisavad, et vältida märkimisväärseid 
häireid nõuetekohases kauplemises. 
Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud turg 
teavitab kauplemise peatamise 
parameetritest ja nende olulistest 
muutustest pädevaid asutusi, kes 
teavitavad neist omakorda Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvet (ESMA). 
ESMA avaldab parameetrid oma 
veebisaidil. Liikmesriigid nõuavad, et 
juhul, kui reguleeritud turg, mis on 
likviidsuse poolest oluline [selle 
instrumendi osas] peatab kauplemise mis 
tahes liikmesriigis, siis muid 
kauplemiskohti, kus instrumendiga 
kaubeldakse, kohustatakse samuti 
peatama kauplemist, kuni kauplemine 
esialgsel turul taastub.

Or. en
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Muudatusettepanek 1001
Kay Swinburne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turud teataksid kõigile 
teistele asjaomastele kauplemiskohtadele, 
kui ilmnenud on lõike 2 kohane mis tahes 
asjaolu, et kooskõlastada kogu turgu 
hõlmavat reaktsiooni sellele.

Or. en

Selgitus

Veel ei pruugi olla võimalik ühtlustada turupiiranguid kogu ELis; kauplemiskohad peaksid 
siiski kooskõlastama oma reageeringud erakordsetele turutingimustele, et vajaduse korral 
järgida ühte ühtset tegutsemisviisi.

Muudatusettepanek 1002
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlusi ja 
korda, mis tagaksid, et hallata turul 
nõuetele mittevastavaid 
kauplemistingimusi. ESMA töötab välja 
regulatiivsed tehnilised standardid, milles 
ta täpsustab kriteeriume, mida sellised 
süsteemid, menetlused ja korraldused 
peavad võtma arvesse, mis võivad hõlmata 
süsteeme, et piirata liikme või osalise 
poolt süsteemi sisestatavate täitmata 
kohustuste ja tehingute suhtarvu, et 
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saaks piirata. korralduste voogu saaks aeglustada, kui on 
oht, et süsteemi maht võib saada ületatud 
ning et minimaalset hinnasammu saaks 
piirata.

Or. en

Selgitus

Kuigi kauplemiskohad suudavad hallata võimalikke kauplemishäireid, ei saa nad 
garanteerida, et algoritmi süsteemid ei loo häireid. ESMA-le tuleb ülesandeks teha määrata 
täpsemalt kindlaks, millest need süsteemid ja menetlused peaksid koosnema.

Muudatusettepanek 1003
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1004
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid nõuavad kauplemiskohalt
tõhusaid süsteeme, menetlusi ja korda, mis 
tagaksid, et algoritmkauplemise süsteemid
ei looks turul nõuetele mittevastavaid 
kauplemistingimusi ega aitaks selliste 
tingimuste tekkele kaasa. Liikmesriigid 
nõuavad, et kauplemiskohal oleksid 
süsteemid, et

(a) piirata liikme või osalise poolt 
süsteemi sisestatavate täitmata kohustuste 
ja tehingute suhtarvu 50:1,
(b) et korralduste voogu saaks aeglustada, 
kui on oht, et süsteemi maht võib saada 
ületatud ning

(c) et minimaalset hinnasammu saaks 
piirata määral, et üks samm oleks lähedal 
selle finantsinstrumendi keskmisele 
hinnavahele.

Or. en

Muudatusettepanek 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlusi ja 
korda, mis tagaksid, et algoritmkauplemise 
süsteemid ei looks turul nõuetele 
mittevastavaid kauplemistingimusi ega 

3. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult või mitmepoolselt 
kauplemissüsteemilt tõhusaid süsteeme, 
menetlusi ja korda, et võimaldada sellist 
korraldust esitades korralduste 
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aitaks selliste tingimuste tekkele kaasa, 
sealhulgas liikme või osalise poolt 
süsteemi sisestatavate täitmata kohustuste 
ja tehingute suhtarvu piiravaid süsteeme, et 
korralduste voogu saaks aeglustada, kui on 
oht, et süsteemi maht võib saada ületatud 
ning et minimaalset hinnasammu saaks 
piirata.

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

Or. en

Selgitus

There is currently a lack of official, centralised evidence on HFT. It is vital for regulators to 
be able to identify orders placed by HFT to build an improved understanding of their trading 
patterns and impact on markets. Algorithmic trading should be identified separately, to avoid 
confusion between the two.The practice of Direct Electronic Access (DEA) poses a number of 
problems related to proper control and risk management, as identified by IOSCO in their 
report of October 2011. Additionally, it contributes to damaging the regulatory transparency 
of trading activity, as the firm paying the trading venue member to obtain DEA will trade 
using the venue member’s ID. Any market participant granted direct access to a trading 
venue should become a member of such trading venue, complying with all the relevant rules.

Muudatusettepanek 1006
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlusi ja 
korda, mis tagaksid, et algoritmkauplemise 
süsteemid ei looks turul nõuetele 

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

mittevastavaid kauplemistingimusi ega 
aitaks selliste tingimuste tekkele kaasa, 
sealhulgas liikme või osalise poolt 
süsteemi sisestatavate täitmata kohustuste 
ja tehingute suhtarvu piiravaid süsteeme, et 
korralduste voogu saaks aeglustada, kui on 
oht, et süsteemi maht võib saada ületatud 
ning et minimaalset hinnasammu saaks 
jõustada, nagu kehtib selle 
finantsinstrumendi börsile laskmise 
kohas. Eelkõige keelavad liikmesriigid 
reguleeritud turul pakkuda selle 
liikmetele „puhast” või „filtreerimata” 
juurdepääsu.

Or. en

Selgitus

Igal investeerimisühingul, kes pakub juurdepääsu, sõltumata sellest, kas see on otsene 
elektrooniline juurdepääs või sponsoreeritud juurdepääs, peavad olema asjakohased 
kauplemiseelsed kontrollid ja organisatsioonilised nõuded, et tagada turu terviklikkus ja 
turgude tõhus toimimine.

Muudatusettepanek 1007
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlusi ja 
korda, mis tagaksid, et algoritmkauplemise 
või välkkauplemise süsteemid ei looks 
turul nõuetele mittevastavaid 
kauplemistingimusi ega aitaks selliste 
tingimuste tekkele kaasa, sealhulgas liikme 
või osalise poolt süsteemi sisestatavad
korraldused kauplemistasude kujul, et 
motiveerida madalamat süsteemi 
sõnumite ja täidetud kauplemise suhtarvu, 
et korralduste voogu saaks aeglustada, kui 
on oht, et süsteemi maht võib saada 
ületatud ning et minimaalset hinnasammu 
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saaks piirata.

Or. en

Selgitus

On erinevaid viise, kuidas maksustamisstruktuurid saavad demotiveerida liigseid tühistamisi, 
nt üle künnise või suhtarvu küündivaid lisatasud või lisatasusid sõnumi kohta, nii et 
korraldusi ja tühistamisi, samuti kauplemist maksustatakse. Arvestades erinevaid katseid, mis 
toimuvad, on kõige parem mitte olla liialt normatiivne struktuuri osas.

Muudatusettepanek 1008
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1009
Robert Goebbels
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 3 – esimene a lõik, esimene b lõik ja esimene c lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et 
määratleda lõikes 3 osutatud 
identifitseerimisformaat, et võimaldada 
järjepidevust kõikidel reguleeritud 
turgudel ja mitmepoolsetes 
kauplemissüsteemides ning 
liikmesriikides ja andmete mõttekat 
konsolideerimist Euroopa tasandil. 
ESMA esitab need regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile […]*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu teises lõigus osutatud regulatiivsed 
tehnilised standardid kooskõlas määruse 
(EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.
______________
* ELT, palun lisada kuupäev: 12 kuud 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 1010
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et 
kauplemiskoht kehtestab 
loaandmismenetlused, et hallata taotlusi 
ühendada uusi või muudetud 
automatiseeritud kauplemissüsteeme turu 
oma süsteemidega.
Sellised menetlused hõlmavad lõikes [3 b] 
osutatud katsetamist.
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Selliste menetluste tulemus on, et 
kauplemiskohad esitavad taotluse 
kirjaliku vastuvõtmise või tagasilükkamise 
koos kõikide põhjendustega.

Or. en

Selgitus

Olemas peaks olema formaalne menetlus, et võtta vastu/lükata tagasi taotlus ühendada 
automatiseeritud kauplemissüsteem reguleeritud turu süsteemidega, mille alusel turu 
korraldaja võtab vastutuse jätkamise eest.

Muudatusettepanek 1011
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ESMA töötab välja siduvad tehnilised 
standardid, et määratleda 
identifitseerimisformaat, et võimaldada 
järjepidevust kauplemiskohtades ja 
liikmesriikides ning andmete mõttekat 
konsolideerimist Euroopa tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 1012
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid nõuavad, et 
kauplemiskohad looksid jõulised ja 
kohustuslikud vastuvõtmise testimise 
menetlused ja testimiskeskkonnad, milles 
hinnata automatiseeritud 
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kauplemisalgoritme. Testimismenetluste 
üksikasjad tehakse avalikuks 
investeerimisühingutele, mis kavatsevad 
selliseid algoritme kasutada, või muudele 
osalistele, kes kavatsevad neid arendada. 
Testimismenetlused hõlmavad lähtekoodi 
uurimist ja algoritmi kava üksikasjalikke 
kirjeldusi. Testimiskeskkonnad hõlmavad 
realistlikke korraldusvoogusid, mis 
põhinevad ajaloolistel andmetel pinges ja 
pingeta turgude kohta ja simulatsioonidel, 
mis on kalibreeritud ajalooliste andmete 
ja asjatundjate loodud stressitesti 
stsenaariumide alusel.
Testimismenetlusi ja -keskkondi 
ajakohastatakse korrapäraselt, et vastata 
muutuvatele turutavadele ja 
tehnoloogilistele arengutele.

Or. en

Selgitus

Et häiretega töötav tarkvara võiks põhjustada kriitilisele turu infrastruktuurile 
märkimisväärset kahju, tuleks sellele rakendada süstemaatilist ja jõulist testimist nii 
korraldustevoo „normaalsetes”/pinges kui ka ajaloolistes/tulevikku suunatud 
stsenaariumides. Kohane on anda vastutus sellise testimise eest kauplemiskohtadele endile, 
sest neil on andmed ja teadmised kauplemissüsteemist endast.

Muudatusettepanek 1013
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad otsest elektroonilist
juurdepääsu võimaldavalt reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlusi ja 
korda, mis tagaksid, et liikmetel või 
osalistel lubatakse selliseid teenuseid 
pakkuda ainult juhul, kui nad on käesoleva 
direktiivi kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud; et kehtestatakse 
piisavad kriteeriumid seoses selliste isikute 

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

sobivusega, kellele juurdepääsu 
võimaldatakse, ja neid kriteeriume 
kohaldatakse ning et liige või osaline 
vastutab korralduste ja tehingute eest, mis 
täideti või tehti kõnealust teenust 
kasutades.

Or. en

Selgitus

Viited otsesele elektroonilisele juurdepääsule tuleks muuta „otseseks turule juurdepääsuks”, 
et olla vastavuses 2012. aasta veebruaris avaldatud ESMA tehniliste suunistega „Süsteemid 
ja kontroll automatiseeritud kauplemiskeskkonnas kauplemisplatvormide, 
investeerimisühingute ja pädevate asutuste jaoks” ESMA/2012/122 (EN).

Muudatusettepanek 1014
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Et kehtestada nõuetekohaselt regulatiivne 
kord otsese elektroonilise juurdepääsu 
jaoks ja tugineda ESMA poolt avaldatud 
olemasolevatele suunistele nõuavad 
liikmesriigid otsest elektroonilist 
juurdepääsu võimaldavalt reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlusi ja 
korda, mis tagaksid, et liikmetel või 
osalistel lubatakse selliseid teenuseid 
pakkuda ainult juhul, kui nad on käesoleva 
direktiivi kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud; et kehtestatakse 
piisavad kriteeriumid seoses selliste isikute 
sobivusega, kellele juurdepääsu 
võimaldatakse, ja neid kriteeriume 
kohaldatakse, et liige või osaline vastutab 
korralduste ja tehingute eest, mis täideti või 
tehti kõnealust teenust kasutades, ning ei 
anta „puhast” või „filtreerimata” 
juurdepääsu kauplemiseelse kontrollita.
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Or. en

Selgitus

Kauplemiskohale tagatud juurdepääsu tuleb võimaldada, tagades samas turu tõhususe ja turu 
terviklikkuse kõrgeima taseme. Seetõttu on vaja keelata igat liiki elektrooniline juurdepääs 
platvormile, mida pakub investeerimisühing, mis ei taga korrektset vastutuse taset neile, kes 
platvormile juurde pääsevad, s.t „puhas” või „filtreerimata” juurdepääs.

Muudatusettepanek 1015
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1016
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 4 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Igal investeerimisühingul, kes pakub juurdepääsu, sõltumata sellest, kas see on otsene 
elektrooniline juurdepääs või sponsoreeritud juurdepääs, peavad olema asjakohased 
kauplemiseelsed kontrollid ja organisatsioonilised nõuded, et tagada turu terviklikkus ja 
turgude tõhus toimimine.

Muudatusettepanek 1017
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad otsest elektroonilist
juurdepääsu võimaldavalt reguleeritud 
turult tõhusaid süsteeme, menetlusi ja 
korda, mis tagaksid, et liikmetel või 
osalistel lubatakse selliseid teenuseid 
pakkuda ainult juhul, kui nad on käesoleva 
direktiivi kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud; et kehtestatakse 

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

piisavad kriteeriumid seoses selliste isikute 
sobivusega, kellele juurdepääsu 
võimaldatakse, ja neid kriteeriume 
kohaldatakse ning et liige või osaline 
vastutab korralduste ja tehingute eest, mis 
täideti või tehti kõnealust teenust 
kasutades.

Or. en

Muudatusettepanek 1018
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid nõuavad, et kauplemiskohad 
ei võimaldaks mitte ühelegi isikule otsest 
elektroonilist juurdepääsu.

Or. en

Muudatusettepanek 1019
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 4 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Viited otsesele elektroonilisele juurdepääsule tuleks muuta „otseseks turule juurdepääsuks”, 
et olla vastavuses 2012. aasta veebruaris avaldatud ESMA tehniliste suunistega „Süsteemid 
ja kontroll automatiseeritud kauplemiskeskkonnas kauplemisplatvormide, 
investeerimisühingute ja pädevate asutuste jaoks” ESMA/2012/122 (EN).

Muudatusettepanek 1020
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 1021
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Samuti nõuavad liikmesriigid, et 
reguleeritud turg kehtestab piisavad 
standardid seoses sellise juurdepääsu 
kaudu tehtud tehingute riskikontrolli ja 
piirangutega.

Or. en

Muudatusettepanek 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid kehtestaksid künnise, 
mis piirab turu liikme poolt sisestatud 
korralduste osakaalu võrreldes üldise 
kauplemisraamatuga.

Or. en

Selgitus

Selle sätte eesmärk on vältida olukordi, kus üks turu osaline sisestab kauplemisraamatusse 
liiga suure arvu korraldusi, mis takistaks õiglast ja tõhusat hindade kujunemist.
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Muudatusettepanek 1023
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid nõuavad, et iga 
kauplemiskoht säilitaks korraldusi 
kauplemisraamatus vähemalt 24 tundi.

Or. en

Selgitus

Et vältida välkkauplemise kahjulikku mõju ja tagada suurem läbipaistvus, peab iga korraldust 
olema vähemalt 24 tunni jooksul võimalik läbi vaadata.

Muudatusettepanek 1024
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult, et ühispaiknemisteenuseid ja 
teenustasude struktuuri käsitlevad eeskirjad 
oleksid läbipaistvad, õiglased ja välistaksid 
diskrimineerimise ning et need ei looks 
stiimuleid tühistada ebanormaalselt suur 
hulk korraldusi, mis annab oma osa 
nõuetele mittevastavatesse 
kauplemistingimustesse või turu 
kuritarvitamisse. Konkreetsemalt 
kehtestab reguleeritud turg teenustasu 
osalistele, kellel on kõrge tühistatud 
korralduste ja täidetud korralduste 
suhtarv, võttes konkreetseid turu või toote 
asjaolusid arvesse ulatuses, mida on vaja, 
et kajastada lisakoormust süsteemi 
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mahule. Reguleeritud turg võib 
kohandada oma teenustasusid tühistatud 
korraldustele, mis ületavad eelnevalt 
määratletud suhtarvu.

Or. en

Selgitus

Seda sõnastust soovitatakse, et kajastada praegust turu olukorda, kus mitmel kauplemiskohal 
on sellised teenustasud. Kuigi neid teenustasu struktuure saab kehtestada 
kauplemiskohtadele, on eluliselt tähtis, et neil kauplemiskohtadel lubatakse kehtestada 
suhtarvu tase igale üksikule instrumendile, millega nende kauplemiskohas kaubeldakse. Need 
suhtarvud tuleb arvutada likviidsuse, turu iseärasuste ja turuosaliste laadi põhjal.

Muudatusettepanek 1025
Jean-Paul Gauzès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult või mitmepoolselt 
kauplemissüsteemilt, et 
ühispaiknemisteenuseid ja teenustasude 
struktuuri käsitlevad eeskirjad oleksid 
läbipaistvad, õiglased ja välistaksid 
diskrimineerimise. Teenustasu struktuur 
ei loo stiimuleid esitada korraldusi või 
täita tehinguid viisil, mis aitab kaasa 
nõuetele mittevastavatele 
kauplemistingimustele või turu 
kuritarvitamisele.
Eelkõige selleks, et kajastada täiendavat 
koormust süsteemi mahule, nõuavad 
liikmesriigid reguleeritud turult või 
mitmepoolselt kauplemissüsteemilt, et 
need kehtestaksid kõrgema teenustasu 
osalistele, kes esitavad tühistatud 
korralduste ja täidetud korralduste 
suhtarvu, mis ületab 4:1.

Or. en

Muudatusettepanek 1027
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turult, et ühispaiknemisteenuseid ja 
teenustasude struktuuri käsitlevad eeskirjad 
oleksid läbipaistvad, õiglased ja välistaksid 
diskrimineerimise ning ei motiveeriks 
esitama, muutma või tühistama korraldusi 
või tegema tehinguid viisil, mis aitaks 
kaasa nõuetele mittevastavatele 
kauplemistingimustele või turu 
kuritarvitamisele. Eelkõige nõuavad 
liikmesriigid, et reguleeritud turg 
kehtestaks minimaalse 
standardteenustasu kõikidele sõnumitele, 
mis annab infrastruktuuri kulust kohase 
osa üle klientidele, kes seda 
infrastruktuuri kasutavad.
Liikmesriigid nõuavad, et teenustasu 
struktuur ei diskrimineeri, sõltumata 
sellest, kas esialgne osaline leitakse turule 
likviidsust lisavat või seda vähendavat. 
Liikmesriigid nõuavad, et iga teenustasu 
struktuur, mis soodustaks välkkauplemise 
strateegiaid, keelustatakse, ja kehtestavad 
täiendava teenustasu osalistele, kes 
esitavad kõrge tühistatud korralduste ja 
täidetud tehingute suhtarvu, et kajastada 
lisakoormust süsteemi mahule. Kõnealust 
teenustasu suurendatakse täiendavalt, nii 
et lühikeste puhkeaegadega korraldustelt 
võetakse rohkem tasu kui neilt, millel on 
pikemad puhkeajad.

Or. en

Muudatusettepanek 1028
Kay Swinburne

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

5 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turg tagaks, et tema 
teenustasude struktuur, sealhulgas 
täitmistasud, lisatasud ja mis tahes 
maksevahendid, on läbipaistev, õiglane ja 
välistaks diskrimineerimise ning et see ei 
motiveeriks esitama, muutma või 
tühistama korraldusi või sooritama 
tehinguid viisil, mis aitaks kaasa nõuetele 
mittevastavatele kauplemistingimustele 
või turu kuritarvitamisele. Konkreetsemalt 
nõuavad liikmesriigid reguleeritud turult, 
et ta
(i) kehtestaks turu tegemise kohustuse 
üksikutes aktsiates või sobivas 
aktsiakorvis vahetusena mis tahes 
maksevahendite eest;
(ii) kehtestaks täidetud korraldustega 
võrreldes suurema teenustasu hiljem 
tühistatavate korralduste esitamisele, ning 
kehtestaks suurema teenustasu osalistele, 
kes esitavad rohkem tühistatud korraldusi 
kui täidetud korraldusi, et kajastada 
lisakoormust süsteemi mahule.
Liikmesriigid lubavad reguleeritud turul 
kohandada oma teenustasu tühistatud 
korraldustele vastavalt sellele, kui kaua 
korraldus kehtis.

Or. en

Selgitus

Lisaks raportööri ettepanekutele seoses teenustasude struktuuriga on oluline lisada ka viide 
parandustele, mida tuleb teha tegija–võtja teenustasude struktuuri, nagu selle on heaks 
kiitnud parlament Swinburne’i raportis. 

Muudatusettepanek 1029
Sirpa Pietikäinen

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

5 a. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turgudelt, et neil oleksid läbipaistvad, 
õiglased, mittediskrimineerivad 
teenustasude struktuurid, mis takistavad 
korralduste tühistamist. Need 
teenustasude struktuurid kehtestab iga 
reguleeritud turg ja need kalibreeritakse 
igale väärtpaberile, mille suhtes neid 
kohaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 1030
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turgudelt, et nad esitaksid vähemalt kord 
aastas korrapärased aruanded mahu ja 
instrumentide kohta, millele rakendatakse 
algoritmkauplemist, eriti välkkauplemist, 
ning selle kauplemisliigi mõju kohta 
hindade tuvastamisele, likviidsusele, 
tehingukuludele ja muudele turu 
toimimise tahkudele, kus nad tegutsevad.

Or. en

Selgitus

Et tagada välkkauplemise ja teiste automatiseeritud kauplemisstrateegiate mõju püsiv 
jälgimine, on oluline, et reguleeritud turud esitavad korrapäraselt aruandeid nende tegevuste 
kohta.

Muudatusettepanek 1031
Kay Swinburne
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 94 vastu käesolevas 
artiklis sätestatud nõuetega seotud 
delegeeritud õigusakte, et eelkõige:

7. ESMA töötab välja käesolevas artiklis 
sätestatud nõuetega seotud regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et eelkõige:

Or. en

Muudatusettepanek 1032
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 94 vastu käesolevas 
artiklis sätestatud nõuetega seotud 
delegeeritud õigusakte, et eelkõige:

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

Or. en

Selgitus

See on tehniline küsimus, mille üle otsustamiseks sobib kõige paremini ESMA.

Muudatusettepanek 1033
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 94 vastu käesolevas 
artiklis sätestatud nõuetega seotud 

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 94 vastu delegeeritud
õigusakte ja ESMA-le antakse volitused 
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delegeeritud õigusakte, et eelkõige: töötada välja käesolevas artiklis sätestatud 
nõuetega seotud rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud, et eelkõige:

Or. en

Muudatusettepanek 1034
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 94 vastu käesolevas 
artiklis sätestatud nõuetega seotud 
delegeeritud õigusakte, et eelkõige:

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 94 ja pärast ESMAga 
konsulteerimist vastu käesolevas artiklis 
sätestatud nõuetega seotud delegeeritud 
õigusakte, et eelkõige:

Or. en

Selgitus

Seda tuleks lugeda koos Wortmann-Kooli muudatusettepanekutega artikli 17 lõike 3 ja artikli 
51 lõike 1 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 1035
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tagada, et automatiseeritud 
kauplemissüsteemide testimise menetlused 
ja süsteemid, mis on mõeldud ühenduseks 
reguleeritud turgude 
kauplemissüsteemidega, on tõhusad;

Or. en
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Muudatusettepanek 1036
Kay Swinburne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kehtestada tingimused, mille puhul 
tuleks kauplemine peatada, kui
finantsinstrumendi hind vastaval turul või 
seotud turul lühikese aja jooksul 
märkimisväärselt muutub;

(b) kehtestada tingimused, mille puhul 
tuleks kauplemine kas peatada või 
võimaldada alternatiivseid korraldusi, 
mille puhul kehtestatakse konkreetsed 
piirangud, mille vahemikus peaks 
kauplemine olema piiratud, vältimaks, et
finantsinstrumendi hind vastaval turul või 
seotud turul lühikese aja jooksul 
märkimisväärselt muutub;

Or. en

Selgitus

See säte peaks lubama täielikku peatamist, kui asjaolud nõuavad sellist meedet, või 
võimaldada USAga analoogset süsteemi „piirang üles, piirang alla”, mis kehtestati pärast 
äkilist krahhi.

Muudatusettepanek 1037
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kehtestada tingimused, mille puhul 
tuleks kauplemine peatada, kui 
finantsinstrumendi hind vastaval turul või 
seotud turul lühikese aja jooksul 
märkimisväärselt muutub;

(b) kehtestada laiad tingimused või 
põhimõtted, mille puhul tuleks kauplemine 
asjaomases kauplemiskohas peatada, kui 
toimub või tõenäoliselt toimub täitmine, 
mis põhjustab või põhjustaks 
finantsinstrumendi hinna märkimisväärse
muutumise lühikese aja jooksul vastavas
kauplemiskohas;
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Or. en

Selgitus

Turupiiranguid tuleks kohaldada kauplemiskohapõhiselt kooskõlas laiade suunistega, mis 
kajastavad turumudelite, kasutajate ja kaubeldavate finantsinstrumentide mitmekesisust, mille 
ESMA on laias plaanis kehtestanud.

Muudatusettepanek 1038
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kehtestada tingimused, mille puhul 
tuleks kauplemine peatada, kui 
finantsinstrumendi hind vastaval turul või 
seotud turul lühikese aja jooksul
märkimisväärselt muutub;

(b) kehtestada iga finantsinstrumendi liigi 
jaoks, mis kujutab endast 
märkimisväärset hinnamuutust, ühine 
võrdlushind selle hinnamuutuse 
järjepidevaks arvutamiseks ning 
tingimused, mille puhul tuleks kauplemine 
peatada, kui finantsinstrumendi hind 
vastaval turul või seotud turul lühikese aja 
jooksul märkimisväärselt muutub, ja 
kehtestada tingimused, mille alusel turud 
peaksid mis tahes tehingu tühistama, 
muutma või parandama;

Or. en

Muudatusettepanek 1039
Jean-Paul Gauzès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) kehtestada piirid, mille ulatuses 
kauplemist tuleb piirata, et vältida, et
finantsinstrumendi hind vastaval turul või 
seotud turul lühikese aja jooksul 
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märkimisväärselt muutub; märkimisväärselt muutub;

Or. en

Muudatusettepanek 1040
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestada täitmata korralduste ja 
tehingute maksimaalne ja minimaalne
suhtarv ning minimaalne hinnasamm;

(c) kehtestada täitmata korralduste ja 
tehingute maksimaalne suhtarv, mida 
reguleeritud turud võivad vastu võtta, et 
põhineda finantsinstrumendi likviidsusel
ning tagada, et minimaalne hinnasamm, 
nagu komisjon on kehtestanud, kehtib 
igas selle instrumendiga kauplevas 
kauplemiskohas;

Or. en

Selgitus

Seda sõnastust soovitatakse, et kajastada praegust turu olukorda, kus mitmel kauplemiskohal 
on sellised teenustasud. Kuigi neid teenustasu struktuure saab kehtestada 
kauplemiskohtadele, on eluliselt tähtis, et neil kauplemiskohtadel lubatakse kehtestada 
suhtarvu tase igale üksikule instrumendile, millega nende kauplemiskohas kaubeldakse. 
Liikmeid või osalisi ei tuleks kohustada tühistama korraldusi, et vastata konkreetsele 
minimaalsele korralduste ja tehingute suhtarvule.

Muudatusettepanek 1041
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestada täitmata korralduste ja 
tehingute maksimaalne ja minimaalne

(c) kehtestada suunised täitmata 
korralduste ja tehingute maksimaalse
suhtarvu jaoks, mida reguleeritud turud 
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suhtarv ning minimaalne hinnasamm; võivad vastu võtta, ning minimaalne 
hinnasamm üksikutele aktsiatele kõikides 
kauplemiskohtades, mille kohta peaksid 
kokku leppima reguleeritud turud ja 
teised kauplemiskohad;

Or. en

Selgitus

Minimaalne hinnasamm peab olema aktsiapõhine ja seda ei saa seega kehtestada ühtse 
standardina. Sellisena on suunised selles valdkonnas kohasemad, sest neid saab kohandada 
igale aktsiale, nagu on asjakohane, ja leppida kõikide kauplemiskohtadega rakendamises 
kokku.

Muudatusettepanek 1042
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestada täitmata korralduste ja 
tehingute maksimaalne ja minimaalne
suhtarv ning minimaalne hinnasamm;

(c) kehtestada täitmata korralduste ja 
tehingute maksimaalne suhtarv, mida 
reguleeritud turud võivad vastu võtta, ning 
minimaalse hinnasammu tabelid, mis 
tuleks vastu võtta, ja mehhanism, et 
määrata iga instrument ühele tabelile;

Or. en

Muudatusettepanek 1043
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestada täitmata korralduste ja 
tehingute maksimaalne ja minimaalne
suhtarv ning minimaalne hinnasamm;

(c) kehtestada täitmata korralduste ja 
tehingute maksimaalne suhtarv, mida 
reguleeritud turud võivad vastu võtta, et 
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põhineda finantsinstrumendi likviidsusel
ning tagada, et minimaalne hinnasamm, 
nagu on kehtestanud kauplemiskoht, kus 
instrument esimest korda kauplemiseks 
vastu võeti, kehtib igas selle 
instrumendiga kauplevas 
kauplemiskohas;

Or. en

Muudatusettepanek 1044
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestada täitmata korralduste ja 
tehingute maksimaalne ja minimaalne
suhtarv ning minimaalne hinnasamm;

(c) kehtestada täitmata korralduste ja 
tehingute maksimaalne suhtarv, mida 
reguleeritud turud võivad vastu võtta;

Or. en

Muudatusettepanek 1045
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestada täitmata korralduste ja 
tehingute maksimaalne ja minimaalne 
suhtarv ning minimaalne hinnasamm;

(c) kehtestada täitmata korralduste ja 
tehingute maksimaalne ja minimaalne 
suhtarv, mida reguleeritud turud võivad 
vastu võtta, ning minimaalne hinnasamm, 
mis tuleks vastu võtta, arvestades selle 
finantsinstrumendi keskmist hinnavahet 
ja eesmärki suurendada 
kauplemisraamatu sügavust ning piirata 
hindade ebaolulist muutumist;

Or. en
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Muudatusettepanek 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestada täitmata korralduste ja 
tehingute maksimaalne ja minimaalne
suhtarv ning minimaalne hinnasamm;

(c) kehtestada täitmata korralduste ja 
tehingute maksimaalne suhtarv, mida 
reguleeritud turud võivad vastu võtta, ning 
minimaalne hinnasamm, mis tuleks vastu 
võtta;

Or. en

Selgitus

Täitmata korralduste ja täidetud tehingute minimaalsele suhtarvule ei ole ilmset 
majanduslikku põhjendust (EKP soovitus).

Muudatusettepanek 1047
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kehtestada kontroll otsese 
elektroonilise juurdepääsu üle;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1048
Kay Swinburne

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

(d) kehtestada kontroll otsese 
elektroonilise juurdepääsu üle;

(d) kehtestada kontroll otsese turule
juurdepääsu üle;

Or. en

Muudatusettepanek 1049
Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kehtestada kontroll otsese 
elektroonilise juurdepääsu üle;

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

Or. en

Muudatusettepanek 1050
Burkhard Balz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kehtestada kontroll otsese 
elektroonilise juurdepääsu üle;

(d) kehtestada kontroll otsese turule
juurdepääsu üle;

Or. en

Muudatusettepanek 1051
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kehtestada selged tingimused, mille 
alusel reguleeritud turg tagab, et 
investeerimisühingud osalevad turu 
tegemise mehhanismides.

Or. en

Selgitus

Seda tuleks lugeda koos Wortmann-Kooli muudatusettepanekutega artikli 17 lõike 3 ja artikli 
51 lõike 1 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 1052
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) tagada, et algoritmkauplemise 
järelevalve ja aruandlus on tõhus.

Or. en

Muudatusettepanek 1053
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) luua mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide kauplemismudelitele 
muud menetlused ja korraldused, kui 
lõigete 1–3 kontroll ei ole kohaldatav.

Or. en
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Muudatusettepanek 1054
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) määrata kindlaks, kus reguleeritud 
turg on oluline likviidsuse mõttes [selles 
instrumendis].

Or. en

Muudatusettepanek 1055
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) tagada, et turu tegemise 
mehhanismid on õiglased ja 
mittediskrimineerivad ja kehtestada 
minimaalsed turu tegemise kohustused, 
mida reguleeritud turud peavad järgima, 
kui nad loovad turu tegemise 
mehhanismi, ja tingimused, mille alusel 
nõuded omada turu tegemise mehhanismi 
ei ole kohased.

Or. en

Selgitus

Seda tuleks lugeda koos Wortmann-Kooli muudatusettepanekutega artikli 17 lõike 3 ja artikli 
51 lõike 1 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 1056
Kay Swinburne
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – esimene a lõik ja esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab need regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile […]*.
Komisjonile antakse delegeeritud 
volitused võtta vastu käesolevas lõikes 
osutatud regulatiivsed tehnilised 
standardid määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklites 10–14 sätestatud korras.
__________________
* ELT, palun lisada kuupäev: 12 kuud 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 1057
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 – esimene a lõik ja esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab need regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile […]*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.
__________________
* ELT, palun lisada kuupäev: …

Or. en

Muudatusettepanek 1058
Jürgen Klute
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid nõuavad, et iga 
kauplemiskohta esitatud ostuhind seoses 
toote ostu või müügiga on siduv ja tuleb 
täita.

Or. en

Selgitus

Kui esitatakse ainult siduvaid korraldusi, siis saab lahendada virtuaalset likviidsust, mida 
loovad tühistatud korraldused, eriti välkkauplemise poolt, ja mis moonutavad hindade 
kujundamist.

Muudatusettepanek 1059
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 51 a
Hinnasamm

1. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud 
turgudelt, et nad võtaksid vastu 
hinnasammude korrad aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
finantsinstrumentide kohta.
2. Lõikes 1 osutatud hinnasammu korrad:
a) kalibreeritakse, et kajastada 
finantsinstrumendi likviidsusprofiili ja 
keskmist ostuhinna–küsimise hinnavahet, 
võttes arvesse, kui soovitav on võimaldada 
mõistlikult stabiilseid hindu, piiramata 
ebakohasel määral hinnavahede edasist 
kitsenemist;
b) kohandavad iga finantsinstrumendi 
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hinnasammu kohaselt hinnaga ja 
absoluutse hinnasammuga.
3. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et määrata 
kindlaks minimaalne hinnasamm või 
hinnasammu korrad konkreetsetele 
finantsinstrumentidele, kui seda on vaja, 
et tagada turgude nõuetekohane 
toimimine kooskõlas teguritega lõikes 2.
ESMA esitab need regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile […]*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.
__________________
* ELT, palun lisada kuupäev: 12 kuud 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 1060
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonil on õigus võtta artikli 94 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte 
seoses meetmetega, mis:

6. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et:

Or. en

Muudatusettepanek 1061
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 6 – esimene a lõik ja esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab need regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile […]*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.
__________________
* ELT, palun lisada kuupäev: …

Or. en

Muudatusettepanek 1062
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud turu 
korraldaja, kes peatab või lõpetab 
finantsinstrumendiga kauplemise, 
avalikustab kõnealuse otsuse, teatab sellest 
sama finantsinstrumendiga kauplevatele 
teistele reguleeritud turgudele, 
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja 
organiseeritud kauplemissüsteemidele ja 
edastab asjakohase teabe pädevale 
asutusele. Pädev asutus teavitab sellest 
teiste liikmesriikide pädevaid asutusi. 
Liikmesriigid nõuavad, et sama 
finantsinstrumendiga kauplevad teised 
reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid peataksid või 
lõpetaksid samuti kõnealuse 
finantsinstrumendiga kauplemise, kui 
peatamise või lõpetamise põhjuseks on 

Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud turu 
korraldaja, kes peatab või lõpetab 
finantsinstrumendiga kauplemise, 
avalikustab kõnealuse otsuse, teatab sellest 
sama finantsinstrumendiga kauplevatele 
teistele reguleeritud turgudele, 
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja 
organiseeritud kauplemissüsteemidele ja 
edastab asjakohase teabe pädevale 
asutusele. Pädev asutus teavitab sellest 
teiste liikmesriikide pädevaid asutusi. Kui 
peatamise või lõpetamise põhjuseks on 
emitendi või finantsinstrumendiga seotud 
teabe varjamine, nõuab komisjoni
määruse (EÜ) nr 1287/2006 artikli 2 
punktis 7 määratletud finantsinstrumendi 
pädev asutus, et teised sama 
finantsinstrumendiga kauplevad 
reguleeritud turud, mitmepoolsed 
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emitendi või finantsinstrumendiga seotud 
teabe varjamine, välja arvatud juhul, kui 
see võiks märkimisväärselt kahjustada 
investorite huve või turu nõuetekohast 
toimimist. Liikmesriigid nõuavad, et teised 
reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid teatavad oma otsusest 
oma pädevale asutusele ning kõigile sama 
finantsinstrumendiga kauplevatele 
reguleeritud turgudele, mitmepoolsetele 
kauplemissüsteemidele ja organiseeritud 
kauplemissüsteemidele, lisades selgituse 
juhul, kui otsustati kauplemist mitte 
peatada või lõpetada. 

kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid või mis tahes muu 
korraldus peataksid või lõpetaksid samuti 
viivitamatult kõnealuse 
finantsinstrumendiga kauplemise.
Liikmesriigid nõuavad, et teised 
reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid teatavad oma otsusest 
oma pädevale asutusele ning kõigile sama 
finantsinstrumendiga kauplevatele 
reguleeritud turgudele, mitmepoolsetele 
kauplemissüsteemidele ja organiseeritud 
kauplemissüsteemidele, lisades selgituse 
juhul, kui otsustati kauplemist mitte 
peatada või lõpetada.

Or. en

Muudatusettepanek 1063
Sylvie Goulard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud turu 
korraldaja, kes peatab või lõpetab 
finantsinstrumendiga kauplemise, 
avalikustab kõnealuse otsuse, teatab sellest 
sama finantsinstrumendiga kauplevatele 
teistele reguleeritud turgudele,
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja 
organiseeritud kauplemissüsteemidele ja 
edastab asjakohase teabe pädevale 
asutusele. Pädev asutus teavitab sellest 
teiste liikmesriikide pädevaid asutusi. 
Liikmesriigid nõuavad, et sama 
finantsinstrumendiga kauplevad teised 
reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid peataksid või 
lõpetaksid samuti kõnealuse 
finantsinstrumendiga kauplemise, kui 
peatamise või lõpetamise põhjuseks on 

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

see võiks märkimisväärselt kahjustada 
investorite huve või turu nõuetekohast 
toimimist. Liikmesriigid nõuavad, et teised 
reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid teatavad oma otsusest 
oma pädevale asutusele ning kõigile sama 
finantsinstrumendiga kauplevatele 
reguleeritud turgudele ja mitmepoolsetele 
kauplemissüsteemidele, lisades selgituse 
juhul, kui otsustati kauplemist mitte 
peatada või lõpetada.

Or. en

Muudatusettepanek 1064
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus, kes taotleb 
finantsinstrumentidega kauplemise 
peatamist või lõpetamist ühel või mitmel 
reguleeritud turul, mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis, avalikustab 
viivitamata oma otsuse ning teatab sellest 
ESMA-le ja teiste liikmesriikide 
pädevatele asutustele. Välja arvatud juhul, 
kui see võib tõenäoliselt oluliselt 
kahjustada investorite huve või siseturu 
nõuetekohast toimimist, taotlevad teiste 
liikmesriikide pädevad asutused kõnealuse 
finantsinstrumendiga kauplemise peatamist 
või lõpetamist reguleeritud turgudel,
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides ja 
organiseeritud kauplemissüsteemides, mis 
tegutsevad nende järelevalve all.

2. Pädev asutus, kes taotleb 
finantsinstrumentidega kauplemise 
peatamist või lõpetamist ühel või mitmel 
reguleeritud turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, avalikustab 
viivitamata oma otsuse ning teatab sellest 
ESMA-le ja teiste liikmesriikide 
pädevatele asutustele. Välja arvatud juhul, 
kui see võib tõenäoliselt oluliselt 
kahjustada investorite huve või siseturu 
nõuetekohast toimimist, taotlevad teiste 
liikmesriikide pädevad asutused kõnealuse 
finantsinstrumendiga kauplemise peatamist 
või lõpetamist reguleeritud turgudel ja
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides, mis 
tegutsevad nende järelevalve all.

Or. en
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Muudatusettepanek 1065
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et määrata 
kindlaks asjaolud, mida vaadeldakse 
investorite huvide ja siseturu nõuetekohase 
toimimise märkimisväärse kahjustamisena, 
millele osutatakse lõigetes 1 ja 2, ning 
täpsustada emitendi või 
finantsinstrumendiga seotud teabe 
varjamist, millele osutatakse lõikes 1.

ESMA esitab need regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile […]*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.
__________________
* ELT, palun lisada kuupäev: …

Or. en

Selgitus

See on tehniline küsimus, mille üle otsustamiseks sobib kõige paremini ESMA.

Muudatusettepanek 1066
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turu korraldaja teavitaks seoses 
finantsinstrumendiga viivitamata teiste 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide korraldajaid:

1. Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turu korraldaja teavitaks seoses 
finantsinstrumendiga viivitamata teiste 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide korraldajaid ning 
pädevat asutust:

Or. en

Selgitus

Ka pädevaid asutusi tuleks teavitada (nagu artiklis 53).

Muudatusettepanek 1067
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turu korraldaja teavitaks seoses 
finantsinstrumendiga viivitamata teiste 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide korraldajaid:

1. Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turu korraldaja teavitaks seoses 
finantsinstrumendiga viivitamata teiste 
reguleeritud turgude ja mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide korraldajaid:

Or. en

Muudatusettepanek 1068
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid nõuavad, et seoses 
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väärtpaberiga teeb reguleeritud turu 
korraldaja koostööd teiste reguleeritud 
turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide korraldajatega, et ta 
saaks täita oma kohustusi kooskõlas 
[MARi] artikliga 11.

Or. en

Selgitus

Et koos turgude killustumisega on suurenenud võimalused kuritarvitada ja manipuleerida 
turgusid kogu turgu hõlmavate strateegiate kasutamise abil, peavad nende turgude 
järelevalvefunktsioonid tegema koostööd, et tagada, et ka selliseid kogu turgu hõlmavaid 
strateegiaid saab tuvastada. Esmasel noteerimiskohal on parimad võimalused võtta üldine 
vastutus, sest see on emitendi teabevoole lähemal. Tuleb nõuda, et reguleeritud turg teeks 
koostööd.

Muudatusettepanek 1069
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid nõuavad, et seoses 
finantsinstrumendiga teeb reguleeritud 
turu korraldaja koostööd pädevate 
asutuste ja teiste reguleeritud turgude 
ning mitmepoolsete kauplemissüsteemide 
korraldajatega, et ta saaks täita oma 
kohustusi kooskõlas [MARi] artikliga 17 
a.

Or. en

Selgitus

Et koos turgude killustumisega on suurenenud võimalused kuritarvitada ja manipuleerida 
turgusid kogu turgu hõlmavate strateegiate kasutamise abil, peavad pädevad asutused ja 
nende turgude järelevalvefunktsioonid tegema koostööd, et tagada, et selliseid kogu turgu 
hõlmavaid strateegiaid saab tuvastada. Tuleb nõuda, et kõik kauplemiskohad teeksid 
koostööd.
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Muudatusettepanek 1070
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid nõuavad, et seoses 
aktsiaga teeb selle aktsia esmaseks 
noteerimiskohaks oleva reguleeritud turu 
korraldaja koostööd selle aktsia teiseseks 
kauplemiskohaks olevate teiste 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide korraldajatega, et ta 
saaks täita oma kohustusi kooskõlas 
[MARi artikliga 11].

Or. en

Selgitus

Koos kauplemise killustumisega, mis leiab aset MiFIDi rakendamise tagajärjel, on 
suurenenud võimalused kuritarvitada ja manipuleerida turgusid kogu turgu hõlmavate 
strateegiate kasutamise abil. Ei ole reaalajas järelevalvefunktsiooni, mis vaatleks 
kogukauplemist ühe aktsiaga, ei kauplemiskohti ega pädevaid asutusi. See lünk tuleb 
parandada. Esmase noteerimiskoha järelevalvefunktsioon peaks seda ülesannet täitma, sest 
see on emitendi teabevoole kõige lähemal.

Muudatusettepanek 1071
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESMA töötab välja regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks konkreetsed asjaolud, mille puhul 
tuleb täita lõikes 1 osutatud 
teavitamisnõuet, ja konkreetsed nõuded ja 
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tingimused koostööks esmaste ja teiseste 
noteerimiskohtade vahel, millele 
osutatakse lõikes 1 a.

Or. en

Selgitus

ESMA peaks töötama välja suunised eri kauplemiskohtade vahelise järelevalvealase koostöö 
eeskirjade rakendamiseks.

Muudatusettepanek 1072
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 1073
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESMA töötab välja regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks konkreetsed asjaolud, mille puhul 
tuleb täita lõikes 1 osutatud 
teavitamisnõuet, ja konkreetsed nõuded ja 
tingimused koostööks, millele osutatakse 
lõikes 1 a, sealhulgas kulude jagamine.

Or. en

Selgitus

Koos kauplemise killustumisega, mis leiab aset MiFIDi rakendamise tagajärjel, on 
suurenenud võimalused kuritarvitada ja manipuleerida turgusid kogu turgu hõlmavate 
strateegiate kasutamise abil. Ei ole reaalajas järelevalvefunktsiooni, mis vaatleks 
kogukauplemist ühe aktsiaga, ei kauplemiskohti ega pädevaid asutusi. See lünk tuleb 
parandada. Esmase noteerimiskoha järelevalvefunktsioon peaks seda ülesannet täitma, sest 
see on emitendi teabevoole kõige lähemal.

Muudatusettepanek 1074
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs reguleeritud turule Juurdepääs reguleeritud turule ja 
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele

Or. en

Muudatusettepanek 1075
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turg kehtestab ja säilitab objektiivsete 
kriteeriumide alusel läbipaistvad ja 
mittediskrimineerivad eeskirjad, mis 
reguleerivad juurdepääsu reguleeritud 
turule või selle liikmelisust.

1. Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turg ja mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
kehtestavad ja säilitavad objektiivsete 
kriteeriumide alusel läbipaistvad ja 
mittediskrimineerivad eeskirjad, mis 
reguleerivad juurdepääsu reguleeritud 
turule või selle liikmelisust.

Or. en

Muudatusettepanek 1076
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reguleeritud turu loomine ja haldamine; (a) reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi loomine ja haldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1077
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) reguleeritud turul sooritatud tehingute 
kliirimise ja arveldamise eeskirjad ja kord.

(e) reguleeritud turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis sooritatud tehingute 
kliirimise ja arveldamise eeskirjad ja kord.

Or. en
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Muudatusettepanek 1078
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleeritud turud võivad liikmete või 
osalistena aktsepteerida 
investeerimisühinguid, krediidiasutusi, 
kellel on direktiivile 2006/48/EÜ vastav 
tegevusluba, ja teisi isikuid, kes:

3. Reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid võivad liikmete või 
osalistena aktsepteerida 
investeerimisühinguid, krediidiasutusi, 
kellel on direktiivile 2006/48/EÜ vastav 
tegevusluba, ja teisi isikuid, kes:

Or. en

Muudatusettepanek 1079
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turul sooritatud tehingute osas ei ole 
liikmed ja osalised kohustatud kohaldama 
üksteise suhtes artiklites 24, 25, 27 ja 28 
sätestatud kohustusi. Reguleeritud turu 
liikmed või osalised kohaldavad siiski oma 
klientide suhtes artiklitega 24, 25, 27 ja 28 
ettenähtud kohustusi, kui nad klientide 
nimel tegutsedes täidavad reguleeritud 
turul klientide korraldusi.

4. Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis sooritatud tehingute 
osas ei ole liikmed ja osalised kohustatud 
kohaldama üksteise suhtes artiklites 24, 25, 
27 ja 28 sätestatud kohustusi. Reguleeritud 
turu liikmed või osalised kohaldavad siiski 
oma klientide suhtes artiklitega 24, 25, 27 
ja 28 ettenähtud kohustusi, kui nad 
klientide nimel tegutsedes täidavad 
reguleeritud turul klientide korraldusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1080
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel



AM\901766ET.doc 81/159 PE489.466v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turu juurdepääsu või liikmelisust käsitlevad 
eeskirjad näevad ette investeerimisühingute 
ja krediidiasutuste otsese või 
kaugosalemise.

5. Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turu või mitmepoolse kauplemissüsteemi
juurdepääsu või liikmelisust käsitlevad 
eeskirjad näevad ette investeerimisühingute 
ja krediidiasutuste otsese või 
kaugosalemise.

Or. en

Muudatusettepanek 1081
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid lubavad ilma täiendavate 
juriidiliste või haldusnõueteta teiste 
liikmesriikide reguleeritud turgudel 
kehtestada nende territooriumil asjakohase 
korra soodustamaks kaugliikmete või 
nende territooriumil asutatud osaliste 
juurdepääsu kõnealustele turgudele ja 
nendel turgudel kauplemist.

Liikmesriigid lubavad ilma täiendavate 
juriidiliste või haldusnõueteta teiste 
liikmesriikide reguleeritud turgudel või 
mitmepoolsetel kauplemissüsteemidel 
kehtestada nende territooriumil asjakohase 
korra soodustamaks kaugliikmete või 
nende territooriumil asutatud osaliste 
juurdepääsu kõnealustele turgudele ja 
nendel turgudel kauplemist.

Or. en

Muudatusettepanek 1082
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 6 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeritud turg teatab oma 
päritoluliikmesriigi pädevale asutusele 
liikmesriigi, milles ta kavatseb kõnealust 
korda rakendada. Päritoluliikmesriigi 
pädev asutus edastab kõnealuse teabe ühe 
kuu jooksul liikmesriigile, kus reguleeritud 
turg kavatseb kõnealust korda rakendada. 
ESMA võib taotleda juurdepääsu 
kõnealusele teabele määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklis 35 sätestatud korras ja 
tingimustel.

Reguleeritud turg või mitmepoolne 
kauplemissüsteem teatab oma 
päritoluliikmesriigi pädevale asutusele 
liikmesriigi, milles ta kavatseb kõnealust 
korda rakendada. Päritoluliikmesriigi 
pädev asutus edastab kõnealuse teabe ühe 
kuu jooksul liikmesriigile, kus reguleeritud 
turg või mitmepoolne kauplemissüsteem 
kavatseb kõnealust korda rakendada. 
ESMA võib taotleda juurdepääsu 
kõnealusele teabele määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklis 35 sätestatud korras ja 
tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 1083
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeritud turu päritoluliikmesriigi 
pädev asutus edastab vastuvõtva 
liikmesriigi pädeva asutuse taotluse korral 
mõistliku aja jooksul selles liikmesriigis 
asutatud reguleeritud turu liikmete või 
osaliste andmed.

Reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi päritoluliikmesriigi 
pädev asutus edastab vastuvõtva 
liikmesriigi pädeva asutuse taotluse korral 
mõistliku aja jooksul selles liikmesriigis 
asutatud reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi liikmete või osaliste 
andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 1084
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turu korraldaja edastab reguleeritud turu 
pädevale asutusele korrapäraselt 
reguleeritud turu liikmete ja osaliste 
loetelu.

7. Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turu või mitmepoolse kauplemissüsteemi 
korraldaja edastab reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi pädevale 
asutusele korrapäraselt reguleeritud turu 
liikmete ja osaliste loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 1085
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeritud turu eeskirjade ja muude 
juriidiliste kohustuste täitmise järelevalve

Reguleeritud turu ja mitmepoolse 
kauplemissüsteemi eeskirjade ja muude 
juriidiliste kohustuste täitmise järelevalve

Or. en

Muudatusettepanek 1086
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turud kehtestavad ja säilitavad tõhusa 
süsteemi ja korra kontrollimaks eeskirjade 
täitmist oma liikmete või osaliste poolt. 
Reguleeritud turud teostavad järelevalvet 
oma liikmete või osaliste poolt nende 

1. Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turud või mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid kehtestavad ja 
säilitavad tõhusa süsteemi ja korra,
kontrollimaks eeskirjade täitmist oma 
liikmete või osaliste poolt. Reguleeritud 
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süsteemis tehtud tehingute ja täidetud 
korralduste üle, et avastada nende 
eeskirjade rikkumisi, nõuetele 
mittevastavaid kauplemistingimusi või 
tegevust, mis võib viidata turu 
kuritarvitamisele.

turud või mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid teostavad järelevalvet 
oma liikmete või osaliste poolt nende 
süsteemis tehtud tehingute ja täidetud 
korralduste üle, et avastada nende 
eeskirjade rikkumisi, nõuetele 
mittevastavaid kauplemistingimusi või 
tegevust, mis võib viidata turu 
kuritarvitamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1087
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turgude korraldajad annavad reguleeritud 
turu pädevale asutusele aru nende 
eeskirjade olulistest rikkumistest või 
nõuetele mittevastavatest 
kauplemistingimustest või tegevusest, mis 
võib hõlmata turu kuritarvitamist. 
Liikmesriigid nõuavad ka seda, et 
reguleeritud turu korraldaja esitab 
viivitamata asjaomase teabe reguleeritud 
turu kuritarvitamise uurimise ja 
vastutuselevõtmise asjus pädevale 
asutusele ning osutab viimasele igakülgset 
abi reguleeritud turul või selle süsteemide 
kaudu toimunud turu kuritarvitamise 
uurimisel ja vastutuselevõtmisel.

2. Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turgude või mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide korraldajad annavad 
reguleeritud turu või mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide pädevale asutusele 
aru nende eeskirjade olulistest rikkumistest 
või nõuetele mittevastavatest 
kauplemistingimustest või tegevusest, mis 
võib hõlmata turu kuritarvitamist. 
Liikmesriigid nõuavad ka seda, et 
reguleeritud turu või mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide korraldaja esitab 
viivitamata asjaomase teabe reguleeritud 
turu või mitmepoolse kauplemissüsteemi 
kuritarvitamise uurimise ja 
vastutuselevõtmise asjus pädevale 
asutusele ning osutab viimasele igakülgset 
abi reguleeritud turul või mitmepoolsetes 
kauplemissüsteemides või nende
süsteemide kaudu toimunud turu 
kuritarvitamise uurimisel ja 
vastutuselevõtmisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 1088
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sellise reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi 
toimingud, mis pakub kauplemist 
finantsinstrumendiga, mis esmakordselt 
võeti kauplemisse reguleeritud turul teises 
liikmesriigis, on saanud oluliseks selle 
finantsinstrumendi kauplemistegevuses, 
loob selle mitmepoolse kauplemissüsteemi 
või reguleeritud turu pädev asutus 
proportsionaalse, kuid tõhusa 
koostöökorralduse reguleeritud turu 
pädeva asutusega, kus finantsinstrument 
võeti esmakordselt kauplemisse. 

Or. en

Selgitus

Mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja reguleeritud turgude järelevalve kooskõlastamine.

Muudatusettepanek 1089
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Keskpangad, mis teostavad järelevalvet kliiringu- ja arveldussüsteemide üle, võivad olla ka 
EKP ja mitte ainult riigi keskpank.

Muudatusettepanek 1090
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Neljas pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

POSITSIOONIDE PIIRANGUD JA 
POSITSIOONIDEST TEATAMINE

POSITSIOONIDE JUHTIMINE JA 
POSITSIOONIDEST TEATAMINE

Or. en

Selgitus

Kauplemiskohtadel on kasutada erinevad juhtimisvahendid ja -korrad. Positsioonide 
piirangud on üks nendest vahenditest – aga kauplemiskohal peaks olema võimalik kasutada 
ka teisi „samaväärseid alternatiivseid kordasid”, näiteks positsioonide juhtimist.

Muudatusettepanek 1091
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] artikkel välja jäetud

Or. de

Selgitus

Eine undifferenzierte Verpflichtung der Marktbetreiber auf das Setzen von Obergrenzen oder 
alternativen Regelungen mit gleichwertiger Wirkung ist nicht gerechtfertigt und würde das 
Risikomanagement nicht-finanzieller Unternehmen gravierend beeinträchtigen. 
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Absicherungsderivate stellen anerkanntermaßen keine Gefahr für die Stabilität der 
Finanzmärkte dar. Darüber hinaus haben die Marktbetreiber schon jetzt die Möglichkeit, 
fallweise Obergrenzen einzuführen, um einen funktionsfähigen Handel zu gewährleisten. Die 
verpflichtende Vorschrift würde den Handlungsspielraum und die Flexibilität der 
Handelsbetreiber unnötig beeinträchtigen, auf bestimmte Marktsituationen adäquat reagieren 
zu können.

Muudatusettepanek 1092
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Positsioonide piirangud Positsioonide juhtimine, sealhulgas 
positsioonide piirangud

Or. en

Selgitus

Nii IOSCO kui ka G20 on teinud laiaulatuslikku tööd kauba tuletisinstrumentide valdkonnas, 
seda tööd tuleb tunnustada ja lisada MiFIDi, et järgida selle valdkonna asjatundjate soovitusi 
ja olla ülemaailmselt nii koordineeritud kui võimalik. Mõlemad organid tunnistavad, et 
positsioonide piirangud peaksid toimima positsioonide juhtimise süsteemi raames.

Muudatusettepanek 1093
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Positsioonide piirangud Positsioonide juhtimine 

Or. en

Muudatusettepanek 1094
Gunnar Hökmark
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Positsioonide piirangud Positsioonide juhtimise volitused

Or. en

Muudatusettepanek 1095
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Wolf Klinz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsete kauplemissüsteemide
ja organiseeritud kauplemissüsteemide 
korraldajad, kes lubavad kaubelda või 
kauplevad kauba tuletisinstrumentidega, 
kohaldavad piiranguid kauba 
tuletisinstrumentide avatud positsioonide
suhtes, mida turu iga liige või osaline võib 
hoida, või samaväärset alternatiivset 
positsioonide juhtimise korda, nt nõudes 
avatud positsioonide likvideerimist või 
ülekandmist, kauplemise peatamist, 
muutes üleandmise tingimusi, tühistades 
kauplemise ja nõudes üleandmise 
kavatsusi, eesmärgiga

Or. en

Selgitus

MiFID II teeb ettepaneku anda pädevatele asutustele volitused kehtestada positsioonide 
piiranguid ning mõnede meetmete kohta, mida peavad võtma kauplemiskohad. Need meetmed 
peaksid üksteist täiendama. Piirmäär ei peaks olema seotud lepingute arvuga, mida isik võib 
sõlmida. Piirmäär peaks olema seotud avatud positsioonidega (nii artiklis 59 kui ka artikli 72 
lõike 1 punktis g). Automaatsed piirmäärad võivad avaldada läbipaistvate kauplemiskohtade 
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likviidsusele negatiivset mõju ja hoogustada börsivälist kauplemist.

Muudatusettepanek 1096
Kay Swinburne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsete kauplemissüsteemide
ja organiseeritud kauplemissüsteemide 
korraldajad, kes lubavad kaubelda või 
kauplevad kauba tuletisinstrumentidega, 
kohaldavad piiranguid avatud intressi 
taseme suhtes, mida turu iga liige või 
osaline võib lepingu lõppemise ajal hoida, 
või samaväärset alternatiivset korda, nt 
positsioonide juhtimist automaatsete 
piirmääradega, eesmärgiga

Or. en

Muudatusettepanek 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused kohaldavad reguleeritud 
turgudele ja mitmepoolsele
kauplemissüsteemile, mis lubavad 
kaubelda või kauplevad kauba 
tuletisinstrumentidega, piiranguid lepingute 
arvu suhtes, mis turu iga liige või osaline
või turu liikmete ja osaliste rühm võib 
teatava aja jooksul sõlmida eesmärgiga
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Or. en

Selgitus

Piirangud üksikutele turuosalistele võivad olla efektiivsed turu kuritarvitamise ja 
manipuleerimise vältimiseks. Siiski on vaja ka piiranguid kõigile spekulatiivsetele (s.t riski 
mittemaandavatele) tegevustele (või alaliikidele, nagu kauba indeksi fondid), et vältida 
hindade moonutamist põhitasemelt ja volatiilsuse suurendamist.

Muudatusettepanek 1098
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsete kauplemissüsteemide
ja organiseeritud kauplemissüsteemide 
korraldajad, kes lubavad kaubelda või 
kauplevad kauba tuletisinstrumentidega, 
kohaldavad piiranguid lepingute arvu 
suhtes, mis turu iga liige või osaline, välja 
arvatud mitterahanduslikud liikmed või 
osalised, kes tegelevad oma vastavate 
gruppide toodete maandamisega, võib 
teatava aja jooksul sõlmida, või 
samaväärset alternatiivset korda, nt 
positsioonide juhtimist automaatsete 
piirmääradega, eesmärgiga

Or. en

Muudatusettepanek 1099
Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid ja 
organiseeritud kauplemissüsteemid, mis

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

korraldajad, kes lubavad kaubelda või 
kauplevad kauba tuletisinstrumentidega,
rakendavad kontrolli positsioonide üle 
(positsioonikontroll) eesmärgiga

Or. de

Muudatusettepanek 1100
Jürgen Klute

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid nõuavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsete kauplemissüsteemide
ja organiseeritud kauplemissüsteemide 
korraldajad, kes lubavad kaubelda või 
kauplevad kauba tuletisinstrumentidega, 
kohaldaksid piiranguid lepingute arvu 
suhtes, mis turu iga liige või osaline või 
turu liikmete või osaliste rühm võib 
teatava aja jooksul sõlmida, eesmärgiga

Or. en

Selgitus

Piiranguid turuosaliste rühmadele ja üksikutele turuosalistele on vaja, et vältida kauba 
tuletisinstrumentide turgude hindade tuvastamise funktsiooni moonutamist.

Muudatusettepanek 1101
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

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

Liikmesriigid tagavad tihedas koostöös 
ESMAga, et pädevad asutused 
kohaldavad reguleeritud turgudele, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja 
organiseeritud kauplemissüsteemide 
korraldajatele, kes lubavad kaubelda või 
kauplevad kauba tuletisinstrumentidega, ja 
börsivälise kauplemise vahendajatele ex 
ante ja ex post piiranguid lepingute arvu ja 
turu- ning tingliku väärtuse suhtes, mis 
iga isik või isikud ja erinevad investorite 
rühmad võivad teatava aja jooksul 
sõlmida, ja täiendavat alternatiivset korda,
mis täiendaks selliseid piiranguid, nt 
positsioonide juhtimist automaatsete 
piirmääradega, eesmärgiga

Or. en

Muudatusettepanek 1102
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsete kauplemissüsteemide
ja organiseeritud kauplemissüsteemide 
korraldajad, kes lubavad kaubelda või 
kauplevad kauba tuletisinstrumentidega, 
kohaldavad positsioonide juhtimise 
volitusi automaatsete piirmääradega, 
volitused võivad hõlmata positsioonide 
piiranguid positsiooni suuruse suhtes, mis 
turu iga liige või osaline võib sõlmida, 
kuid ainult asjaomase kauba 
tuletisinstrumendi üleandmiskuu jooksul, 
või samaväärset alternatiivset korda, 
eesmärgiga

Or. en
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Muudatusettepanek 1103
Gay Mitchell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1104
Sylvie Goulard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 1105
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada likviidsust; (a) toetada likviidsust, mida on vaja riski 
maandamiseks, mis on otseselt ja 
objektiivselt seotud äritegevusega, mis on 
seotud aluseks oleva kaubaga;

Or. en

Muudatusettepanek 1106
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada likviidsust; (a) tagada piisav turu toetus likviidsusele, 
mida nõuavad heas usus tehtavad 
maandamistehingud, ja vähendada 
volatiilsust;

Or. en

Muudatusettepanek 1107
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toetada nõuetekohaseid 
hinnakujundus- ja arveldustingimusi.

(c) tagada, et alusvara turu hinna 
tuvastamise funktsiooni ja
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arveldustingimusi ei häirita.

Or. en

Selgitus

Kaubaturgude reguleerimise esmane eesmärk peab olema anda reaalmajanduse tootjatele ja 
tarbijatele võimalus riskide maandamiseks korrapäraselt toimivatel turgudel hindadega, mis 
kajastavad nii taseme kui ka volatiilsuse poolest põhiliste tõukejõududena toimivat pakkumist 
ja nõudlust, mitte finantsspekuleerimise volatiilsuse huve.

Muudatusettepanek 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tagada füüsilise turu jaoks hindade 
tuvastamine.

Or. en

Selgitus

Kuigi on oluline, et kauba tuletisinstrumentide turgude likviidsusest piisaks äritegevuse 
osalistele alusvaraks oleva kaubaga seotud riskide maandamiseks, kannatavad paljud neist 
turgudest kapitalitasemete all, mis ületavad suurelt seda taset ja mis võib moonutada hindu 
põhitasemetelt, õõnestades nende hindade tuvastamise funktsiooni ja mõjutades 
märkimisväärselt tarbijaid ja ettevõtteid liidus ja ülemaailmselt. Need tasemed on vähem kui 
10 aasta jooksul järsult tõusnud.

Muudatusettepanek 1109
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kaitsta aluseks oleva kauba jaoks 
hindade tuvastamise funktsiooni.
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Or. en

Selgitus

Piiranguid turuosaliste rühmadele ja üksikutele turuosalistele on vaja, et vältida kauba 
tuletisinstrumentide turgude hindade tuvastamise funktsiooni moonutamist.

Muudatusettepanek 1110
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ennetada, vähendada ja kõrvaldada 
ülemäärast spekuleerimist ja hindade 
volatiilsust.

Or. en

Muudatusettepanek 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) ennetada turgu moonutavate 
positsioonide kujunemist.

Or. en

Selgitus

Kuigi on oluline, et kauba tuletisinstrumentide turgude likviidsusest piisaks äritegevuse 
osalistele alusvaraks oleva kaubaga seotud riskide maandamiseks, kannatavad paljud neist 
turgudest kapitalitasemete all, mis ületavad suurelt seda taset ja mis võib moonutada hindu 
põhitasemetelt, õõnestades nende hindade tuvastamise funktsiooni ja mõjutades 
märkimisväärselt tarbijaid ja ettevõtteid liidus ja ülemaailmselt. Need tasemed on vähem kui 
10 aasta jooksul järsult tõusnud.
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Muudatusettepanek 1112
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) ennetada, leevendada või kõrvaldada 
aluseks oleva kauba ülemäärast 
spekuleerimist ja volatiilsust.

Or. en

Muudatusettepanek 1113
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud avatud 
positsioonide arvutamisel ei hõlma 
äriettevõte lepinguid, mis ettevõte on 
sõlminud ja mis on objektiivselt 
mõõdetavalt ettevõtte ärilise tegevusega 
otseselt seotud riske vähendavad.

Or. en

Selgitus

Lepinguid, mille äriettevõte sõlmib maandamise eesmärkidel, ei tohiks lisada arvutamisse. 
Seoses „äriettevõtetega”, vt artikli 60 lõike 3 punkt d. Vrd Euroopa turu infrastruktuuri 
määruse artikli 7 lõikega 3.

Muudatusettepanek 1114
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Wolf Klinz
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealused piirangud või kord peavad 
olema läbipaistvad ja välistama 
diskrimineerimise, nendega seoses tuleb 
kindlaks määrata isikud, kelle suhtes neid 
kohaldatakse, ning mis tahes erandid; 
piiranguid või korda kehtestades tuleb 
võtta arvesse turuosaliste laadi või 
koosseisu, seda, kuidas nad kauplemisele 
lubatud lepinguid kasutavad, ja aluseks 
oleva kaubaturu omadusi, sealhulgas 
tootmis-, tarbimis- ning turule 
transportimise mudeleid.

Or. en

Selgitus

Piirmäär ei tohiks olla seotud lepingute arvuga, mida isik võib sõlmida. Turu struktuurist 
sõltuvalt võivad automaatsed piirmäärad avaldada kauplemiskohtade likviidsusele negatiivset 
mõju. Kui piirmäära kohaldatakse kauba tuletisinstrumentidele, peaks see olema seotud 
avatud positsioonidega (nii artiklis 59 kui ka artikli 72 lõike 1 punktis g). Vrd artikli 60 lõike 
1 teise lõiguga: „avatud positsioonid”. Võrdle ka kliiringu piirmäära arvutamisega Euroopa 
turu infrastruktuuri määruse artiklis 7.

Muudatusettepanek 1115
Kay Swinburne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused piirangud või kord peavad 
olema läbipaistvad ja välistama 
diskrimineerimise, nendega seoses tuleb 
kindlaks määrata isikud, kelle suhtes neid 
kohaldatakse, ning mis tahes erandid; 

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

piiranguid või korda kehtestades tuleb 
võtta arvesse turuosaliste laadi või 
koosseisu ja seda, kuidas nad kauplemisele 
lubatud lepinguid kasutavad. Piirangute ja 
korra puhul määratakse kindlaks selged 
kvantitatiivsed piirmäärad, nagu 
maksimaalne avatud intress, mida isik 
võib lepingu lõppemisel hoida, võttes 
arvesse aluseks oleva kaubaturu omadusi, 
sealhulgas tootmis-, tarbimis- ning turule 
transportimise mudeleid.

Or. en

Muudatusettepanek 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealused piirangud peavad olema 
läbipaistvad ja välistama 
diskrimineerimise, nendega seoses tuleb 
kindlaks määrata isikud, kelle suhtes neid 
kohaldatakse, ning mis tahes erandid; 
piiranguid või korda kehtestades tuleb 
võtta arvesse turuosaliste laadi või 
koosseisu ja seda, kuidas nad kauplemisele 
lubatud lepinguid kasutavad. Eelkõige 
peaks piirangute puhul eristama 
objektiivselt otseselt äritegevusega seotud 
riske vähendavaid positsioone 
kaubapositsioonidest ja muudest 
positsioonidest.

Piirangute ja korra puhul määratakse 
kindlaks selged kvantitatiivsed piirmäärad, 
nagu maksimaalne lepingute arv, mida 
isikud võivad sõlmida, võttes arvesse 
aluseks oleva kaubaturu omadusi, 
sealhulgas tootmis-, tarbimis- ning turule 
transportimise mudeleid. Neid 
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kohaldatakse nii rahaga kui ka füüsiliselt 
arveldatud lepingutele ja lähimatele, 
üksikutele ning kõikidele 
üleandmiskuudele.

Or. en

Muudatusettepanek 1117
Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealune positsioonikontroll tuleb teha 
läbipaistvalt ja mittediskrimineerivalt, 
määrates kindlaks isikud, kelle suhtes seda
kohaldatakse, ning mis tahes erandid, 
eelkõige kauba tuletisinstrumentide 
suhtes, mis vähendavad objektiivselt 
mõõdetavaid ohte, ning võttes arvesse 
turuosaliste laadi või koosseisu ja seda, 
kuidas nad kauplemisele lubatud lepinguid 
kasutavad. Piirangute ja korra puhul 
määratakse kontrolli käigus kindlaks 
selged kvantitatiivsed piirmäärad, nagu 
maksimaalne netopositsioon, mida isikud 
võivad sõlmida, võttes sealjuures arvesse 
aluseks oleva kaubaturu omadusi, 
sealhulgas tootmis-, tarbimis- ning turule 
transportimise mudeleid.

Or. de

Muudatusettepanek 1118
Jürgen Klute

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Piiranguid kohaldatakse ka turu liikmete 
või osaliste netopositsioonidele kõikidel 
reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes 
kauplemissüsteemides, organiseeritud 
kauplemissüsteemides ja mis tahes 
positsioonides, mis käsitlevad 
samaväärseid lepinguid, millega 
kaubeldakse väljaspool neid 
kauplemiskohti.
Piirangud määratletakse iga kuu jaoks, 
mil hoitakse vastavat finantstoodet. 
Piirangutest antakse aru ESMA-le ja 
ESMA kontrollib neid. ESMA kehtestab 
liikmetele või turuosalistele, kes 
tegutsevad erinevates kauplemiskohtades 
ELi piires, üldpiirangu, mis kehtib kogu 
ELis.

Or. en

Selgitus

Piiranguid turuosaliste rühmadele ja üksikutele turuosalistele on vaja, et vältida kauba 
tuletisinstrumentide turgude hindade tuvastamise funktsiooni moonutamist. Piirangud peavad 
kehtima iga kuu kohta, mil toodet hoitakse. Kui piirangud määratletakse ajaks, mis on lähedal 
tagasimaksepäevale või muule kindlale punktile, saaks neist kergesti mööda hiilida.



PE489.466v01-00 102/159 AM\901766ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1119
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealused piirangud ja kord peavad 
olema läbipaistvad ja välistama 
diskrimineerimise, nendega seoses tuleb 
kindlaks määrata isikud, kelle suhtes neid 
kohaldatakse, ning mis tahes erandid; 
piiranguid ja korda kehtestades tuleb võtta 
arvesse turu laadi või koosseisu ja seda, 
kuidas sellised isikud kauplemisele lubatud 
lepinguid kasutavad. Piirangute ja korra 
puhul määratakse kindlaks selged 
kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed piirmäärad, 
nagu maksimaalne lepingute arv ja turu-
ning tinglik väärtus, mida isikud ja 
erinevad investorite rühmad võivad 
sõlmida, võttes arvesse aluseks olevate 
kaubaturgude omadusi ja nende 
vastastikmõju teiste turgudega, sealhulgas 
tootmis-, tarbimis-, vahendamis- ning
transportimise mudeleid, hinnangulised ja 
ametlikud laoseisud, sealhulgas eelnevalt 
makstud lepingud, vaba suutlikkus ja 
pikaajalised pakkumise ja nõudluse 
suundumused. Piiranguid kohaldatakse 
rahaliselt ja füüsiliselt arveldatavatele 
lepingutele ning lepingutele, mida isik 
hoiab lähimal üleandmiskuul, ja igale 
järgnevale üleandmis- ja 
arveldusperioodile. Piirangute 
kehtestamisel tagavad ESMA ja 
liikmesriigid heas usus 
riskimaandamisega tegelevate osalejate 
õiguspäraste huvide austamise.

Or. en

Muudatusettepanek 1120
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Kui sellegipoolest tuleb kehtestada piirangud, tuleb teha erand finantssektoriväliste ettevõtete 
riski vähendavatele tehingutele. Positsioonide piirangud piiraksid tarbetult tegevusega seotud 
riskide haldamise võimalust. Piirangute tagantjärele vähendamisel võib tekkida muu hulgas 
võimalus avada uusi positsioone. Mõlemad oleksid vastuolus riski vähendamise eesmärgiga.

Muudatusettepanek 1121
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused piirangud või kord peavad 
olema läbipaistvad ja välistama 

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

diskrimineerimise, nendega seoses tuleb 
kindlaks määrata isikud, kelle suhtes neid 
kohaldatakse, ning mis tahes erandid; 
piiranguid või korda kehtestades tuleb 
võtta arvesse turuosaliste laadi või 
koosseisu ja seda, kuidas nad kauplemisele 
lubatud lepinguid kasutavad, võttes samuti 
arvesse aluseks oleva kaubaturu 
likviidsusomadusi ja samuti tootmis-, 
tarbimis- ning turule transportimise 
mudeleid.

Or. en

Muudatusettepanek 1122
Sylvie Goulard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealused piirangud või kord määratakse 
kindlaks reguleeritud turu ja mitmepoolse 
kauplemissüsteemi pädeva asutuse poolt. 
Nad peavad olema läbipaistvad ja 
välistama diskrimineerimise, nendega 
seoses tuleb kindlaks määrata isikud, kelle 
suhtes neid kohaldatakse, ning mis tahes 
erandid; piiranguid või korda kehtestades 
tuleb võtta arvesse turu laadi või koosseisu 
ja seda, kuidas sellised isikud kauplemisele 
lubatud lepinguid kasutavad. Piirangute ja 
korra puhul määratakse kindlaks selged 
kvantitatiivsed piirmäärad, nagu 
maksimaalne lepingute arv, mida isik või 
isikud võivad sõlmida, võttes arvesse 
tuletisinstrumentide turu omadusi ja 
aluseks olevat kaubaturgu.

Or. en
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Muudatusettepanek 1123
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et sarnaseid 
piiranguid või sarnast korda kohaldatakse 
kauba tuletisinstrumentidele, mida ei ole 
kauplemisele lubatud või millega 
kaubeldakse reguleeritud turul või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis 
hiljemalt [X] aastat pärast ülalmainitud 
piirangute ja korra jõustumist, mil 
asjaomane pädev asutus võtab vastutuse 
kõikide selliste piirangute ja sellise korra 
kohaldamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 1124
Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid teevad kontrolli 
alljärgnevalt kirjeldatud viisil, mille 
käigus määratletakse põhjalikumalt 
reguleerivate tehniliste standardite 
üksikasjad vastavalt lõikele 3 a:
a) reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide liikmed ja osalised 
teatavad vastavale kauplemiskohale 
üksikasjad oma positsioonide kohta 
vastavalt artikli 60 lõikele 2;
b) reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
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kauplemissüsteemid võivad liikmetelt ja 
osalistelt nõuda kõigi asjakohaste 
dokumentidega seotud teavet kauba 
tuletisinstrumentidega seotud positsiooni 
või riskipositsiooni suuruse ja eesmärgi 
kohta;
c) pärast punktide a ja b kohaselt saadud 
teabe analüüsimist võivad reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid 
nõuda meetmete võtmist asjaomaste 
turgude liikmetelt või osaliselt kauba 
tuletisinstrumentidega seotud positsiooni 
või riskipositsiooni mahu vähendamiseks 
osaliselt või tervikuna või võtta selliseid 
meetmeid ise, kui see on vajalik turu 
terviklikkuse ja stabiilse toimimise 
tagamiseks;
d) pärast punktide a ja b kohaselt saadud 
teabe analüüsimist võivad reguleeritud 
turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid piirata turgude 
liikmete või osaliste võimalust kauba 
tuletisinstrumentidesse investeerimiseks, 
sealhulgas ka mittediskrimineerivate 
piirangute kehtestamisega selliste 
positsioonide suhtes, mida turgude 
liikmed või osalised võivad kindlaks 
määratud aja jooksul sõlmida, kui seda on 
vaja asjaomaste turgude terviklikkuse ja 
nõuetekohase toimimise tagamiseks, juhul 
kui punkti c alusel võetud meetmed ei ole 
selleks piisavad;
e) reguleeritud turud, mitmepoolsed ja 
organiseeritud kauplemissüsteemid 
teavitavad lõike 2 kohaselt pädevat asutust 
punktide b–d alusel saadud teabe ja 
võetud meetmete üksikasjadest.

Or. de

Muudatusettepanek 1125
Olle Schmidt
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fraktsiooni ALDE nimel
Wolf Klinz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et 
täpsustada ulatus, milleni iga piirangut 
tuleks kohaldada kauba 
tuletisinstrumentide positsioonidele 
kooskõlas lõikega 1. 
ESMA esitab need regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile […]*.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud regulatiivsed 
tehnilised standardid kooskõlas määruse 
(EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.
__________________
* ELT, palun lisada kuupäev: …

Or. en

Selgitus

ESMA täpsustab ja kohaldab lepingute arvu positsioonide piiranguid. Positsioonide 
piirangud tuleks kehtestada summeeritult õigusliku üksuse tasandil, et tagada turgude sujuv 
toimimine. Positsioonide piiranguid kehtestades peaks eristama positsioone, mis on seotud 
äritegevusega seoses kaupadega, ja muid positsioone.

Muudatusettepanek 1126
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Äriettevõtetele ei kohaldata 
positsioonide piiranguid nende toodete 
suhtes, mida kasutatakse riski juhtimise 
tegevuseks või mis kasutavad 
regulatiivsete järgimiskohustuste 
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tulemusi.

Or. en

Selgitus

Äriühingutele, mis vajavad juurdepääsu turgudele, et juhtida riske seoses aluseks oleva 
äritegevusega, tuleb teha erand positsioonide piirangutest. Positsioonide piirangud 
takistavad tõhusat riskijuhtimist, sest ettevõtetele oleks lubatud juhtida oma kaubahinna riske 
ainult teatava tasemeni.

Muudatusettepanek 1127
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Finantssektoriväliste ettevõtete 
finantsinstrumentidele, mis aitavad 
objektiivselt mõõdetaval määral 
vähendada kauplemisega või 
omakapitalipõhise rahastamisega otseselt 
seotud riske, tehakse erand piirangutest 
või samaväärsest alternatiivsest korrast.

Or. de

Selgitus

Kui sellegipoolest tuleb kehtestada piirangud, tuleb teha erand finantssektoriväliste ettevõtete 
riski vähendavatele tehingutele. Positsioonide piirangud piiraksid tarbetult tegevusega seotud 
riskide haldamise võimalust. Piirangute tagantjärele vähendamisel võib tekkida muu hulgas 
võimalus avada uusi positsioone. Mõlemad oleksid vastuolus riski vähendamise eesmärgiga.

Muudatusettepanek 1128
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid, organiseeritud 
kauplemissüsteemid ja börsivälise 
kauplemise vahendajad teavitavad pädevat 
asutust piirangute ja korraga seotud 
üksikasjadest. Pädev asutus edastab selle 
teabe ESMA-le, kes avaldab oma 
veebisaidil andmebaasi kehtivate 
piirangute või kordade kokkuvõtetega ning 
ajakohastab seda. Pädev asutus või ESMA 
võib nõuda, et mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid, organiseeritud 
kauplemissüsteemid või börsivälise 
kauplemise vahendajad vaataksid läbi 
piirangute ja korra üksikasjad, kui nad 
leiavad, et mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid, organiseeritud 
kauplemissüsteemid või börsivälise 
kauplemise vahendajad ei vasta lõikes 1 
määratletud kriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 1130
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1131
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Pädev asutus edastab selle teabe ESMA-
le, kes avaldab oma veebisaidil andmebaasi 
kehtivate piirangute või kordade 
kokkuvõtetega ning ajakohastab seda.

Or. en

Muudatusettepanek 1132
Herbert Dorfmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide korraldajad, kes 
lubavad kaubelda või kauplevad kauba 
tuletisinstrumentidega, juhivad oma 
turgusid vajaduse korral viisil, et tagada 
üleandmiskuudel lähenemine 
tuletisinstrumentide turu ja sularahaturu 
vahel.

Or. en

Selgitus

Tuletisinstrumentide turud peavad nõuetekohaselt toimima, et nad saaksid olla kasulik 
vahend maandajatele ja tegeliku elu põllumajandustootjatele ning töötlejatele, kes taotlevad 
hinnariskide maandamist oma kaupade ja toormaterjalide voolt. Nad peavad olema kooskõlas 
hetketuruga lepingu üleandmiskuul. See hoiab neid seotuna füüsiliste kaupadega. 
Liikmesriikide asutused peaksid saama nõuda vahetusi, tagamaks, et tehniline viis, kuidas nad 
oma lepinguid ja tuletisinstrumentide turgu käsitlevad, viib lähenemiseni.

Muudatusettepanek 1133
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks
piirangud või alternatiivne kord lepingute 
arvu suhtes, mis isik võib teatava aja 
jooksul sõlmida, ning kooskõlas lõikega 1 
kehtestatud alternatiivse korra samaväärne
mõju, samuti erandite tingimused.

3. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et määrata 
kindlaks lõikega 1 kehtestatud 
positsioonide juhtimise korra mõju, samuti 
erandite tingimused. Piirangute või 
alternatiivse korra puhul võetakse arvesse 
lõikes 1 osutatud tingimusi ning tõsiasja, et 
kaupadega võidakse kaubelda mitmel 
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Alternatiivse korra piirangute puhul 
võetakse arvesse lõikes 1 osutatud 
tingimusi ning reguleeritud turgude, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja 
organiseeritud kauplemissüsteemide
kehtestatud piiranguid. Delegeeritud 
aktides kindlaks määratud piirangud või 
alternatiivne kord on ülimuslikud 
meetmete suhtes, mille pädevad asutused 
on kehtestanud käesoleva direktiivi artikli 
72 lõike 1 punkti g kohaselt.

turul. Regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõudes kindlaks määratud piirangud või 
alternatiivne kord on ülimuslikud 
meetmete suhtes, mille pädevad asutused 
on kehtestanud käesoleva direktiivi artikli 
72 punkti g kohaselt.

ESMA esitab need regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile […]*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.
__________________
* ELT, palun lisada kuupäev: …

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete kordade jaoks ei tohiks nõuda automaatseid piirmäärasid. Turu struktuurist 
sõltuvalt võivad automaatsed piirmäärad avaldada läbipaistvate kauplemiskohtade 
likviidsusele negatiivset mõju ja hoogustada börsivälist kauplemist. Piirmäär ei tohiks olla 
seotud lepingute arvuga, mida isik võib sõlmida. See küsimus on tehniline ja seetõttu saab 
seda kohasemalt käsitleda ESMA.

Muudatusettepanek 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
piirangud või alternatiivne kord lepingute 
arvu suhtes, mis isik võib teatava aja 

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks
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jooksul sõlmida, ning kooskõlas lõikega 1 
kehtestatud alternatiivse korra 
samaväärne mõju, samuti erandite 
tingimused. Alternatiivse korra piirangute 
puhul võetakse arvesse lõikes 1 osutatud 
tingimusi ning reguleeritud turgude, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja 
organiseeritud kauplemissüsteemide
kehtestatud piiranguid. Delegeeritud 
aktides kindlaks määratud piirangud või 
alternatiivne kord on ülimuslikud 
meetmete suhtes, mille pädevad asutused 
on kehtestanud käesoleva direktiivi artikli 
72 lõike 1 punkti g kohaselt.

(a) piirangud lepingute arvu suhtes, mis 
isik võib teatava aja jooksul sõlmida, 

(b) kogu reguleeritud turul ja 
mitmepoolses kauplemissüsteemis 
hoitavate tuletisinstrumentide lepingute 
osakaal, mis ei vähenda objektiivselt riske, 
mis on seotud äritegevusega, mis on 
seotud kaubaga, võrreldes lepingutega, 
mis vähendavad riske;
(c) täiendav kontroll, mida on vaja, et 
tagada turgude nõuetekohane toimimine, 
ning

(d) erandite tingimused ja tingimused, et 
määrata kindlaks, millal positsioonid 
objektiivselt vähendavad riske, mis on 
otseselt seotud äritegevusega, mis on 
seotud kaubaga.
Piirangute puhul võetakse arvesse lõikes 1 
osutatud tingimusi, vajadust kohasel viisil 
kaupu eristada ning turuosaliste liike ja
kauplemiskohtade kehtestatud piiranguid. 
Delegeeritud aktides kindlaks määratud 
piirangud või alternatiivne kord on 
ülimuslikud meetmete suhtes, mille 
pädevad asutused on kehtestanud 
käesoleva direktiivi artikli 72 lõike 1 
punkti g kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 1135
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu, millega 
määratakse kindlaks positsioonikontroll 
vastavalt lõikele 1, eelkõige 
netopositsiooni piirmäärad, millele isik 
võib teatava aja jooksul asuda, samuti 
erandite tingimused, eelkõige kauba 
tuletisinstrumentidele, mis vähendavad 
riske objektiivselt mõõdetaval määral. 
Positsioonikontrolli puhul võetakse 
arvesse lõikes 1 osutatud tingimusi ning 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide kehtestatud reegleid.

Pärast avaliku arutelu läbiviimist esitab 
ESMA kõnealused regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile […]*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.
Regulatiivsetest tehnilistes standardites
kindlaks määratud positsioonikontroll on 
ülimuslik meetmete suhtes, mille pädevad 
asutused on kehtestanud käesoleva 
direktiivi artikli 72 lõike 1 punkti g 
kohaselt.

____________________

*ELT: palun sisestada kuupäev: 12 kuud 
pärast käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeva.
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Or. de

Muudatusettepanek 1136
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. ESMA esitab komisjonile regulatiivsete
tehniliste standardite eelnõud, millega 
määratakse kindlaks eelnevad piirangud ja 
kord lepingute arvu suhtes, mis isik võib 
teatava aja jooksul sõlmida, ning kooskõlas 
lõikega 1 kehtestatud täiendava korra ja 
positsioonide arvutamise meetodi mõju, 
samuti erandite tingimused ja asjakohased 
üldpositsioonide ja koondpositsioonide 
suhtarvud, mis tulenevad heas usus 
tehtud maandamistehingutest, mida on 
vaja, et teha kindlaks, kas tekib 
ülemäärase spekuleerimise olukord või on 
märkimisväärne oht, et see tekib. 
Piirangute ja korra puhul võetakse arvesse 
lõikes 1 osutatud tingimusi ning 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide kehtestatud 
piiranguid. Delegeeritud aktides kindlaks 
määratud piirangud ja kord on ülimuslikud 
meetmete suhtes, mille pädevad asutused 
on kehtestanud käesoleva direktiivi artikli 
72 lõike 1 punkti g kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1137
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
haldusvolitused isiku võimaldamise suhtes
teatava aja jooksul tuletisinstrumendi 
leping sõlmida, ning kooskõlas lõikega 1 
kehtestatud alternatiivse korra samaväärne
mõju, samuti erandite tingimused ja 
positsioonide piirangute 
kindlaksmääramise meetod. Positsioonide 
piirangute järgimise arvutamise eesmärgil 
võib positsioone majanduslikult 
samaväärsetes börsivälise kauplemise 
tehingutes tasaarvestada reguleeritud 
turul, mitmepoolses kauplemissüsteemis 
või organiseeritud kauplemissüsteemis 
registreeritud positsioonidega. 
Haldusvolituste puhul võetakse arvesse 
lõikes 1 osutatud tingimusi ning 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide kehtestatud 
piiranguid. Delegeeritud aktides kindlaks 
määratud haldusvolitused on ülimuslikud 
meetmete suhtes, mille pädevad asutused 
on kehtestanud käesoleva direktiivi artikli 
72 lõike 1 punkti g kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1138
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
piirangud või alternatiivne kord lepingute 
arvu suhtes, mis isik võib teatava aja 

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
piirangud või alternatiivne kord avatud 
positsioonide suhtes, mis isik võib teatava 
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jooksul sõlmida, ning kooskõlas lõikega 1 
kehtestatud alternatiivse korra samaväärne 
mõju, samuti erandite tingimused.
Alternatiivse korra piirangute puhul 
võetakse arvesse lõikes 1 osutatud 
tingimusi ning reguleeritud turgude, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja 
organiseeritud kauplemissüsteemide 
kehtestatud piiranguid. Delegeeritud 
aktides kindlaks määratud piirangud või 
alternatiivne kord on ülimuslikud 
meetmete suhtes, mille pädevad asutused 
on kehtestanud käesoleva direktiivi artikli 
72 lõike 1 punkti g kohaselt.

aja jooksul sõlmida, ning kooskõlas 
lõikega 1 kehtestatud alternatiivse korra 
samaväärne mõju, samuti erandite 
tingimused. Piirangute või alternatiivse 
korra puhul võetakse arvesse lõikes 1 
osutatud tingimusi ning reguleeritud 
turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide kehtestatud 
piiranguid. Delegeeritud aktides kindlaks 
määratud piirangud või alternatiivne kord 
on ülimuslikud meetmete suhtes, mille 
pädevad asutused on kehtestanud
käesoleva direktiivi artikli 72 lõike 1 
punkti g kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1139
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
piirangud või alternatiivne kord lepingute 
arvu suhtes, mis isik võib teatava aja 
jooksul sõlmida, ning kooskõlas lõikega 1 
kehtestatud alternatiivse korra samaväärne 
mõju, samuti erandite tingimused.
Piirangute või alternatiivse korra puhul 
võetakse arvesse lõikes 1 osutatud 
tingimusi ning pädeva asutuse kehtestatud 
piiranguid. Delegeeritud aktides kindlaks 
määratud piirangud või alternatiivne kord 
on ülimuslikud meetmete suhtes, mille 
pädevad asutused on kehtestanud 
käesoleva direktiivi artikli 72 lõike 1 
punkti g kohaselt.
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Or. en

Muudatusettepanek 1140
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ESMA esitab kõnealuste 
reguleerivate tehniliste standardite 
eelnõud komisjonile [31. detsembriks 
2012].
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu lõikes 3 osutatud regulatiivsed 
tehnilised standardid määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud 
korras.
Asjaomane üldpositsioonide ja 
koondpositsioonide suhtarv, mis tuleneb 
heas usus tehtud maandamistehingutest, 
et teha kindlaks, kas tekib ülemäärase 
spekuleerimise olukord, millele viidatakse 
lõikes 3, on 3. Komisjonile antakse 
volitused võtta vastu regulatiivsed 
tehnilised standardid, mis muudavad 
sellist piirmäära, võttes arvesse arenguid 
finantsturgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädevad asutused ei kehtesta lõike 3 
kohaselt vastu võetud piirangutest või 

välja jäetud
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alternatiivsest korrast rangemaid 
piiranguid, välja arvatud erandjuhtudel, 
kui rangemad piirangud on objektiivselt 
põhjendatud ja proportsionaalsed, võttes 
arvesse konkreetse turu likviidsust ja turu 
nõuetekohast toimimist. Piirangute 
esialgne kehtivusperiood ei ületa kuut 
kuud alates nende avaldamiskuupäevast 
asjaomase pädeva asutuse veebisaidil. 
Piirangut võib pikendada edasiste 
maksimaalselt kuuekuuliste perioodide 
kaupa, kui piirangu põhjuseks olevad 
asjaolud püsivad. Kui piirangut kuue kuu 
möödudes ei pikendata, kaotab see 
automaatselt kehtivuse.
Kui pädevad asutused kehtestavad lõike 3 
kohaselt vastu võetud piirangutest 
rangemad meetmed, teavitavad nad sellest 
ESMAt. Teade sisaldab ka rangemate 
meetmete põhjendust. ESMA esitab 24 
tunni jooksul arvamuse selle kohta, kas ta 
peab sellis meedet konkreetsel erandjuhul 
vajalikuks. Arvamus avaldatakse ESMA 
veebisaidil.
Kui pädev asutus võtab meetmeid 
hoolimata ESMA vastupidisest 
arvamusest, avaldab ta viivitamata oma 
veebisaidil teate, kus selgitab sellise 
toimimise põhjusi.

Or. en

Selgitus

Pädevad asutused peaksid saama kehtestada meetmeid, mis võivad potentsiaalselt olla 
rangemad kui need, mida soovitatakse direktiivis.

Muudatusettepanek 1142
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 4 – esimene lõik



PE489.466v01-00 120/159 AM\901766ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1143
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pädevatel asutustel lubatakse üldiselt 
kehtestada lõike 3 kohaselt vastu võetud 
piirangutest rangemaid piiranguid, et 
saavutada lõike 1 all osutatud eesmärke.
ESMAt tuleb sellele vastavalt teavitada. 
Piirangute esialgne kehtivusperiood ei 
ületa kuut kuud alates nende 
avaldamiskuupäevast asjaomase pädeva 
asutuse veebisaidil. Piirangut võib 
pikendada edasiste maksimaalselt 
kuuekuuliste perioodide kaupa, kui 
piirangu põhjuseks olevad asjaolud 
püsivad. Kui piirangut kuue kuu möödudes 
ei pikendata, kaotab see automaatselt 
kehtivuse.
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möödudes ei pikendata, kaotab see 
automaatselt kehtivuse.

Or. en

Muudatusettepanek 1144
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 4 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangud kehtivad esialgse 
kehtivusperioodi, mille pädev asutus 
täpsustab nõuetekohaselt, alates nende 
avaldamiskuupäevast asjaomase pädeva 
asutuse veebisaidil. Piirangut võib 
pikendada edasiste maksimaalselt 
kuuekuuliste perioodide kaupa, kui 
piirangu põhjuseks olevad asjaolud 
püsivad. Kui piirangut kuue kuu 
möödudes ei pikendata, kaotab see 
automaatselt kehtivuse.
Pädev asutus, kes võtab vastu rangemad 
meetmed, kui need, millele on osutatud 
lõikes 4, teavitab viivitamata sama 
asjaomase vara või varade rühmaga 
kauplevate kauplemiskohtade 
päritoluliikmesriigi pädevat asutust.
Kui pädev asutus ei nõustu teise pädeva 
asutuse tehtud otsusega 
finantsinstrumendi kohta, millega 
kaubeldakse mitmes kauplemiskohas, 
mida reguleerivad erinevad pädevad 
asutused, võib ESMA aidata neil asutustel 
kokkuleppele jõuda vastavalt määruse 
(EL) nr 1095/2010 artiklile 19.

Or. en
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Muudatusettepanek 1145
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 a
Artiklis 59 osutatud turuosaliste rühmad 
eristavad ettevõtteid, mis maandavad 
äririske, ja muid ettevõtteid.
Ettevõtete rühm, mis ei maanda äririske, 
ei või hoida positsioone, mis ületavad 20% 
vastavast avatud intressist.
ESMA töötab välja tehniliste standardite 
eelnõud, mis piiravad ühtse turu osaliste 
positsioone, vältimaks, et mis tahes 
osaline viib vastava turu kitsikusse.

Or. en

Muudatusettepanek 1146
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, mis 
lubavad kaubelda kauba 
tuletisinstrumentide või saastekvootide ja 
nende tuletisinstrumentidega:

Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid, 
organiseeritud kauplemissüsteemid ja 
börsivälise kauplemise vahendajad, mis 
lubavad kaubelda kauba 
tuletisinstrumentide või saastekvootide ja 
nende tuletisinstrumentidega:

Or. en

Muudatusettepanek 1147
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, 
mis lubavad kaubelda kauba 
tuletisinstrumentide või saastekvootide ja 
nende tuletisinstrumentidega:

Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud turud
ja mitmepoolsed kauplemissüsteemid, mis
lubavad kaubelda kauba 
tuletisinstrumentide või saastekvootide ja 
nende tuletisinstrumentidega:

Or. en

Muudatusettepanek 1148
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaldavad iganädalase aruande oma 
platvormidel kaubeldavate eri 
finantsinstrumentide koondpositsioonide 
kohta kauplejate kategooriate lõikes 
kooskõlas lõikega 3;

(a) avaldavad igapäevase aruande oma 
platvormidel kaubeldavate eri 
finantsinstrumentide koondpositsioonide 
kohta kauplejate kategooriate lõikes 
kooskõlas lõikega 3;

Or. en

Selgitus

Kogu liidust tuleb koguda järjekindlaid, üksikasjalikke ja standardiseeritud andmeid ja neid 
koondada, et kohaldada tõhusalt positsioonide piiranguid üksikutele kauplejatele ja 
kauplejate kategooriatele. See väldib kauba tuletisinstrumentide turgude hindade tuvastamise 
funktsiooni moonutamist ja tuvastab ning ennetab süsteemse riski kujunemist.

Muudatusettepanek 1149
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaldavad iganädalase aruande oma 
platvormidel kaubeldavate eri 
finantsinstrumentide koondpositsioonide 
kohta kauplejate kategooriate lõikes 
kooskõlas lõikega 3;

(a) avaldavad iganädalase aruande oma 
platvormidel kaubeldavate eri 
finantsinstrumentide koondpositsioonide 
kohta isikute kategooriate lõikes kooskõlas 
lõikega 3;

Or. en

Muudatusettepanek 1150
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaldavad iganädalase aruande oma 
platvormidel kaubeldavate eri 
finantsinstrumentide koondpositsioonide 
kohta kauplejate kategooriate lõikes 
kooskõlas lõikega 3;

(a) avaldavad iganädalase aruande oma 
platvormidel kaubeldavate eri 
finantsinstrumentide koondpositsioonide 
kohta isikute kategooriate lõikes kooskõlas 
lõikega 3;

Or. en

Muudatusettepanek 1151
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) avalikustavad iga märkimisväärse 
aluseks oleva vara või varade rühma 
kogu- või avatud positsiooni;

Or. en
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Muudatusettepanek 1152
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitavad pädevale asutusele taotluse 
korral turu mis tahes liikme või osalise või 
kõigi liikmete või osaliste positsioonidest 
täieliku aruande, sealhulgas oma klientide 
nimel hoitavate positsioonide kohta.

(b) esitavad pädevale asutusele taotluse 
korral turu mis tahes liikme või osalise või 
kõigi liikmete või osaliste positsioonidest 
täieliku aruande, sealhulgas oma klientide 
nimel hoitavate positsioonide kohta, välja 
arvatud positsioonid, mille kohta esitati 
(või esitatakse) aruanded kooskõlas 
määrusega (EL) nr …/… [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] või määrusega 
(EL) nr 1227/2011 energia 
hulgimüügituru terviklikkuse ja 
läbipaistvuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1153
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitavad pädevale asutusele taotluse 
korral turu mis tahes liikme või osalise või 
kõigi liikmete või osaliste positsioonidest
täieliku aruande, sealhulgas oma klientide 
nimel hoitavate positsioonide kohta.

(b) esitavad pädevale asutusele mis tahes 
positsiooni hoidjate või kõigi positsiooni 
hoidjate kõikidest positsioonidest iga päev 
eelneva kauplemispäeva lõpus täieliku 
aruande.

Or. en

Muudatusettepanek 1154
Sylvie Goulard



PE489.466v01-00 126/159 AM\901766ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitavad pädevale asutusele taotluse 
korral turu mis tahes liikme või osalise või 
kõigi liikmete või osaliste positsioonidest
täieliku aruande, sealhulgas oma klientide 
nimel hoitavate positsioonide kohta.

(b) esitavad pädevale asutusele iga päev 
kõigi positsiooni hoidjate positsioonidest
eelneva kauplemispäeva lõpus täieliku 
aruande.

Or. en

Muudatusettepanek 1155
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitavad pädevale asutusele taotluse 
korral turu mis tahes liikme või osalise või
kõigi liikmete või osaliste positsioonidest 
täieliku aruande, sealhulgas oma klientide 
nimel hoitavate positsioonide kohta.

(b) esitavad ESMA-le ja pädevale 
asutusele reaalajas turu kõigi liikmete või 
osaliste positsioonidest täieliku aruande, 
sealhulgas oma klientide nimel hoitavate 
positsioonide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1156
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis a sätestatud kohustust 
kohaldatakse üksnes siis, kui nii 
kauplejate arv kui ka nende teatava 
finantsinstrumendiga seotud avatud 
positsioonid ületavad miinimummäära.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1157
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis a sätestatud kohustust 
kohaldatakse üksnes siis, kui nii kauplejate
arv kui ka nende teatava 
finantsinstrumendiga seotud avatud 
positsioonid ületavad miinimummäära.

Punktides a ja a a sätestatud kohustust 
kohaldatakse üksnes siis, kui nii isikute arv 
kui ka nende teatava finantsinstrumendiga 
seotud avatud positsioonid ületavad 
miinimummäära.

Or. en

Muudatusettepanek 1158
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis a sätestatud kohustust kohaldatakse 
üksnes siis, kui nii kauplejate arv kui ka 
nende teatava finantsinstrumendiga seotud 
avatud positsioonid ületavad 
miinimummäära.

Punktis a sätestatud kohustust kohaldatakse 
üksnes siis, kui nii positsioonide hoidjate
arv kui ka nende teatava 
finantsinstrumendiga seotud avatud 
positsioonid ületavad miinimummäära.

Or. en

Muudatusettepanek 1159
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA tagab, et saadavat teavet 
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koondatakse iga turuosalise kohta ja iga 
kaupleja kategooria kohta kooskõlas 
lõikega 3 ja iga täiendava turuosalise 
rühma kohta kooskõlas käesoleva 
direktiivi artikliga 59 ja määruse (EL) nr 
…/… [MiFIR] artikliga 35. Kõnealune 
teave avaldatakse ESMA poolt 
igapäevases aruandes, et rakendada 
piiranguid üksikute turuosaliste 
positsioonile ja igale turuosaliste rühmale 
või kategooriale.

Or. en

Selgitus

Et takistada kaubaga spekuleerimist ja piirata eksitavaid hinnasignaale, mis ei viita aluseks 
olevatele peapõhjustele, on täpne ja reaalajale lähedane aruandlus positsioonide kohta sama 
vajalik kui positsioonide piirangud.

Muudatusettepanek 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud, mis kauplevad 
kauba tuletisinstrumentidega või 
saastekvootide või nende 
tuletisinstrumentidega väljaspool 
kauplemiskohta, esitavad taotluse korral 
pädevale asutusele oma positsioonide 
täieliku aruande kooskõlas määruse (EL) 
nr …/… [MiFIR] artikliga 23.

Or. en

Muudatusettepanek 1161
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis a mainitud avaldamise 
võimaldamiseks nõuavad liikmesriigid, et 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide liikmed ja osalised 
teatavad vastavale kauplemiskohale 
reaalajas üksikasjad oma positsioonide 
kohta, sealhulgas oma klientide nimel 
hoitavate positsioonide kohta.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Die (Echtzeit)-Meldung von Derivate-Positionen ist mit Kosten für den Aufbau der 
entsprechenden Infrastruktur verbunden, dem kein zusätzlicher Nutzen gegenübersteht. Dem 
Betreiber der Handelsplattform liegen die entsprechenden Transaktionsdaten schon vor, da 
sich die Meldepflichten ausschließlich auf Positionen beziehen, die auf den jeweiligen 
Plattformen gehandelt werden. Die Summe der Handelsaktivitäten des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. Mitglieds ergibt demnach exakt die Höhe der Positionen, so dass eine zusätzliche 
Berichtspflicht der Teilnehmer / Mitglieder überflüssig ist. Sie ist zudem für Derivate nicht 
notwendig, da bereits unter EMIR eine entsprechende Berichtspflicht gegenüber 
Transaktionsregistern existiert. Dass ein Doppelreporting vermieden werden soll, 
unterstreicht auch Erwägungsgrund 29 MiFIR.

Muudatusettepanek 1162
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis a mainitud avaldamise 
võimaldamiseks nõuavad liikmesriigid, et 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide liikmed ja osalised
teatavad vastavale kauplemiskohale 
reaalajas üksikasjad oma positsioonide 
kohta, sealhulgas oma klientide nimel 

2. Lõike 1 punktis a mainitud avaldamise 
ja aruande esitamise võimaldamiseks 
nõuavad liikmesriigid, et kõik isikud, kes 
hoiavad positsiooni asjaomases 
finantsinstrumendis, mis on reguleeritud 
turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis kauplemisele lubatud 
või millega kaubeldakse, teatavad 
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hoitavate positsioonide kohta. vastavale kauplemiskohale üksikasjad oma 
positsioonide kohta iga kauplemispäeva 
lõpus ja vajaduse korral määratud 
ajavahemike järel kauplemispäeva 
jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1163
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis a mainitud avaldamise 
võimaldamiseks nõuavad liikmesriigid, et 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide liikmed ja osalised
teatavad vastavale kauplemiskohale 
reaalajas üksikasjad oma positsioonide 
kohta, sealhulgas oma klientide nimel 
hoitavate positsioonide kohta.

2. Lõike 1 punktis a mainitud avaldamise 
võimaldamiseks nõuavad liikmesriigid, et 
kõik isikud, kes hoiavad asjaomase 
finantsinstrumendi positsiooni, teatavad 
vastavale kauplemiskohale või börsivälise 
kauplemise lepingute korral otse pädevale 
asutusele reaalajas üksikasjad oma 
positsioonide kohta, sealhulgas oma 
klientide nimel hoitavate positsioonide 
kohta ja kas tehing on heas usus tehtud 
maandamistehing.

Or. en

Muudatusettepanek 1164
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis a mainitud avaldamise 
võimaldamiseks nõuavad liikmesriigid, et 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide liikmed ja osalised 

2. Lõike 1 punktis a mainitud avaldamise 
võimaldamiseks nõuavad liikmesriigid, et 
reguleeritud turgude ja mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide liikmed ja osalised 
teatavad vastavale kauplemiskohale iga 
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teatavad vastavale kauplemiskohale 
reaalajas üksikasjad oma positsioonide 
kohta, sealhulgas oma klientide nimel 
hoitavate positsioonide kohta.

päev üksikasjad oma positsioonide kohta, 
sealhulgas oma klientide nimel hoitavate 
positsioonide kohta.

Or. de

Selgitus

Aruandluskohustus peab olema proportsionaalne finantssektoriväliste ettevõtetega. Reaalajas 
teatamine oleks väga kulukas ja koormaks tarbetult finantssektoriväliseid ettevõtteid.

Muudatusettepanek 1165
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis a mainitud avaldamise 
võimaldamiseks nõuavad liikmesriigid, et 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide liikmed ja osalised 
teatavad vastavale kauplemiskohale 
reaalajas üksikasjad oma positsioonide 
kohta, sealhulgas oma klientide nimel 
hoitavate positsioonide kohta.

2. Lõike 1 punktis a mainitud avaldamise 
võimaldamiseks nõuavad liikmesriigid, et 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide liikmed ja osalised 
teatavad vastavale kauplemiskohale 
mõistliku aja jooksul üksikasjad oma 
positsioonide kohta, sealhulgas oma 
klientide nimel hoitavate positsioonide 
kohta..

Or. fr

Selgitus

Üksikasjad positsioonide kohta tuleb teatada iganädalase aruande avaldamiseks. Siiski ei ole 
neid positsioone vaja saada reaalajas. Selline nõue ei ole proportsionaalne soovitud 
eesmärgiga, võttes eelkõige arvesse kulusid, mida see põhjustab reguleeritud turgude, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja organiseeritud kauplemissüsteemide osalistele. 
Mõistliku aja määrab kindlaks reguleeriv asutus.

Muudatusettepanek 1166
Jürgen Klute
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud, mis kauplevad 
kauba tuletisinstrumentidega või 
saastekvootide või nende 
tuletisinstrumentidega väljaspool 
reguleeritud turgu, mitmepoolset 
kauplemiskohta või organiseeritud 
kauplemiskohta, esitavad ESMA-le ja 
pädevale asutusele reaalajas täieliku 
aruande oma positsioonidest.

Or. en

Selgitus

Kogu liidust tuleb koguda järjekindlaid, üksikasjalikke ja standardiseeritud andmeid ja neid 
koondada, et kohaldada tõhusalt positsioonide piiranguid üksikutele kauplejatele ja 
kauplejate kategooriatele. See väldib kauba tuletisinstrumentide turgude hindade tuvastamise 
funktsiooni moonutamist ja tuvastab ning ennetab süsteemse riski kujunemist.

Muudatusettepanek 1167
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 2 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave ESMA-le ja pädevale asutusele, 
millele osutatakse esimeses ja teises 
lõigus, hõlmab:
(i) mõlema vastaspoole identiteeti;
(ii) positsiooni mis tahes muutuste täpset 
aega;
(iii) positsiooni tinglikku väärtust;
(iv) positsiooni lõpptähtaega;
(v) positsiooni suurust futuuriekvivalendi 
põhjal;
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(vi) kas positsioon vähendab objektiivselt 
riske, mis on otseselt seotud kaubaga 
seotud äritegevusega.

Or. en

Selgitus

Kogu liidust tuleb koguda järjekindlaid, üksikasjalikke ja standardiseeritud andmeid ja neid 
koondada, et kohaldada tõhusalt positsioonide piiranguid üksikutele kauplejatele ja 
kauplejate kategooriatele. See väldib kauba tuletisinstrumentide turgude hindade tuvastamise 
funktsiooni moonutamist ja tuvastab ning ennetab süsteemse riski kujunemist.

Muudatusettepanek 1168
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem ja organiseeritud 
kauplemissüsteem liigitavad liikmed, 
osalised ja nende kliendid järgmisteks 
kauplejakategooriateks, lähtudes nende 
põhitegevuse laadist ja võttes arvesse kõiki 
kehtivaid tegevuslube:

Reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem ja organiseeritud 
kauplemissüsteem või vajaduse korral 
alati pädevad asutused liigitavad isikud, 
kes hoiavad asjaomase 
finantsinstrumendi positsiooni,
järgmisteks kauplejakategooriateks, 
järgides ESMA poolt määratletud 
selgesõnalisi suuniseid ja kriteeriume 
ning lähtudes nende põhitegevuse laadist ja 
võttes arvesse kõiki kehtivaid tegevuslube:

Or. en

Muudatusettepanek 1169
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem ja organiseeritud 
kauplemissüsteem liigitavad liikmed,
osalised ja nende kliendid järgmisteks 
kauplejakategooriateks, lähtudes nende 
põhitegevuse laadist ja võttes arvesse kõiki 
kehtivaid tegevuslube:

Isikud, kes hoiavad asjaomase 
finantsinstrumendi positsiooni,
liigitatakse järgmisteks 
kauplejakategooriateks, lähtudes nende 
põhitegevuse laadist ja võttes arvesse kõiki 
kehtivaid tegevuslube:

Or. en

Muudatusettepanek 1170
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 3 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) äriühingud; (d) äriühingud, mis teostavad heas usus 
maandamistehinguid;

Or. en

Muudatusettepanek 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis a mainitud aruannetes 
tuleb täpsustada pikkade ja lühikeste 
positsioonide arv kauplejate kategooriate 
lõikes, muutused võrreldes eelmise 
aruandega, avatud positsioonide protsent
iga kategooria kohta ning kauplejate arv
iga kategooria kohta.

Lõike 1 punktis a mainitud aruanded 
täpsustavad pikkade ja lühikeste 
positsioonide arvu kauplejate kategooriate 
lõikes, muutused võrreldes eelmise 
aruandega, avatud positsioonide protsendi
iga kategooria kohta ning kauplejate arvu
iga kategooria kohta.

Lõike 1 punktis a ja lõikes 1 a mainitud 
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aruanded eristavad ühtlasi
(i) positsioone, mis on tuvastatud 
positsioonidena, mis objektiivselt 
vähendavad riske, mis on otseselt seotud 
kaubaga seotud äritegevusega;
(ii) muid positsioone.

Or. en

Selgitus

Et võimaldada järjepidevate positsioonide piirangute rakendamist kõikides 
kauplemiskohtades, tuleks tehingud, mis ei seondu aluseks oleva äririskiga, märgistada ja 
neist aru anda. Andmed selles süsteemis võimaldavad pädevatel asutustel ajutiselt piirata 
edasiste positsioonide kujunemist, mis ei täida maandamisülesannet. See aitab ka pädevatel 
asutustel jälgida ja leevendada suuri ning süsteemseid riske.

Muudatusettepanek 1172
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis a mainitud aruannetes 
tuleb täpsustada pikkade ja lühikeste 
positsioonide arv kauplejate kategooriate 
lõikes, muutused võrreldes eelmise 
aruandega, avatud positsioonide protsent 
iga kategooria kohta ning kauplejate arv 
iga kategooria kohta.

Lõikes 1 mainitud aruannetes tuleb 
täpsustada pikkade ja lühikeste 
positsioonide arv kauplejate kategooriate 
lõikes, muutused võrreldes eelmise 
aruandega, avatud positsioonide protsent 
iga kategooria kohta ning kauplejate arv 
iga kategooria kohta.

Aruanded eristavad ka positsioone, mis 
objektiivselt vähendavad riske, mis on 
otseselt seotud äritegevusega, ja muid 
positsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 1173
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis a mainitud aruannetes 
tuleb täpsustada pikkade ja lühikeste 
positsioonide arv kauplejate kategooriate 
lõikes, muutused võrreldes eelmise 
aruandega, avatud positsioonide protsent 
iga kategooria kohta ning kauplejate arv 
iga kategooria kohta.

Lõike 1 punktis a mainitud aruannetes 
tuleb täpsustada kogu- ning pikkade ja 
lühikeste positsioonide arv ja turu- ning 
tinglik väärtus positsiooni hoidja
kategooriate lõikes, muutused võrreldes 
eelmise aruandega, lühikeste ja pikkade 
avatud positsioonide protsent iga 
kategooria kohta ning positsiooni hoidjate
arv iga kategooria kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1174
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis a mainitud aruannetes 
tuleb täpsustada pikkade ja lühikeste 
positsioonide arv kauplejate kategooriate 
lõikes, muutused võrreldes eelmise 
aruandega, avatud positsioonide protsent 
iga kategooria kohta ning kauplejate arv 
iga kategooria kohta.

Lõike 1 punktis a mainitud aruannetes 
tuleb täpsustada pikkade ja lühikeste 
positsioonide arv positsiooni hoidja
kategooriate lõikes, muutused võrreldes 
eelmise aruandega, lühikeste ja pikkade 
avatud positsioonide protsent iga 
kategooria kohta ning positsiooni hoidjate
arv iga kategooria kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1175
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 3 – teine a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a, a a ja b mainitud aruannete 
puhul võtab lühikeste ja pikkade kogu- ja 
avatud positsioonide ning tinglike 
väärtuste arvutamine, mida asjaomane 
isik hoiab otseselt või kaudselt, sealhulgas 
mis tahes indeksi, väärtpaberite korvi või 
osaluse abil mis tahes börsil kaubeldavas 
fondis või sarnases üksuses, arvesse, kas 
seoses teatava vara või varade rühmaga 
rohkem kui ühe eraldi fondi kaudu, mida 
haldab sama fondivalitseja, järgitakse 
erinevaid investeerimisstrateegiaid; kas 
sama investeerimisstrateegiat järgitakse 
seoses teatava vara või varade rühmaga 
rohkem kui ühe fondi kaudu ja kas samas 
üksuses hallatakse vabalt valitud alustel 
rohkem kui ühte portfelli, järgides sama 
investeerimisstrateegiat seoses teatava 
vara või varade rühmaga.

Or. en

Muudatusettepanek 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA töötab välja rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks lõike 1 punktis a mainitud 
aruannete formaat ning teave, mis tuleb 
lõike 2 kohaselt esitada.

ESMA töötab välja rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks lõikes 1 ja lõikes 1 a mainitud 
aruannete formaat ning teave, mis tuleb 
lõike 2 kohaselt esitada

Or. en

Muudatusettepanek 1177
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA töötab välja rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks lõike 1 punktis a mainitud 
aruannete formaat ning teave, mis tuleb 
lõike 2 kohaselt esitada.

ESMA töötab välja rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks lõike 1 punktis a mainitud 
aruannete formaat ning teave, mis tuleb 
lõike 2 ja artikli 59 lõike 1 kohaselt 
esitada.

Or. en

Muudatusettepanek 1178
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA töötab välja rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks lõike 1 punktis a mainitud 
aruannete formaat ning teave, mis tuleb 
lõike 2 kohaselt esitada.

ESMA töötab välja rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks lõike 1 punktis a mainitud 
aruannete formaat ning teave, mis tuleb 
lõike 2 kohaselt esitada, ja aeg, mille 
jooksul need tuleb esitada.

Or. fr

Selgitus

Üksikasjad positsioonide kohta tuleb teatada iganädalase aruande avaldamiseks. Siiski ei ole 
neid positsioone vaja saada reaalajas. Selline nõue ei ole proportsionaalne soovitud 
eesmärgiga, võttes eelkõige arvesse kulusid, mida see põhjustab reguleeritud turgude, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja organiseeritud kauplemissüsteemide osalistele. 
Mõistliku aja määrab kindlaks reguleeriv asutus.

Muudatusettepanek 1179
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 94 vastu delegeeritud 
õigusakte seoses lõike 1 viimases lõigus 
mainitud miinimummäärade 
kindlaksmääramise ning liikmete, osaliste 
ja klientide lõikes 3 mainitud kategooriate 
täpsustamise meetmetega.

ESMA esitab komisjonile regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud seoses lõike 
1 viimases lõigus mainitud 
miinimummäärade kindlaksmääramise 
ning liikmete, osaliste, börsivälise 
kauplemise vahendajate ja klientide lõikes 
3 mainitud kategooriate täpsustamiseks 
asjaomaste suuniste, kriteeriumide ja 
teavitamisnõuete vastuvõtmise
meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 1180
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 94 vastu delegeeritud 
õigusakte seoses lõike 1 viimases lõigus 
mainitud miinimummäärade
kindlaksmääramise ning liikmete, osaliste 
ja klientide lõikes 3 mainitud kategooriate
täpsustamise meetmetega.

ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et määrata 
kindlaks lõike 1 viimases lõigus mainitud 
miinimummäärad ning täpsustada 
liikmete, osaliste ja klientide lõikes 3 
mainitud kategooriad.

Or. en

Selgitus

See küsimus on tehniline ja seetõttu saab seda kohasemalt käsitleda ESMA.

Muudatusettepanek 1181
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 94 vastu delegeeritud 
õigusakte seoses lõike 1 viimases lõigus 
mainitud miinimummäärade 
kindlaksmääramise ning liikmete, osaliste 
ja klientide lõikes 3 mainitud kategooriate 
täpsustamise meetmetega.

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 94 vastu delegeeritud 
õigusakte seoses lõike 1 viimases lõigus 
mainitud miinimummäärade 
kindlaksmääramise ning positsiooni 
hoidjate lõikes 3 mainitud kategooriate 
täpsustamise meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 1182
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 5 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[31. detsembriks 2012].
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 1183
Jürgen Klute

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

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1184
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESMA võib nõuda kõigi lõikes 1 punktis a 
mainitud aruannete saatmist igal nädalal 
kindlaks määratud ajal, et need keskselt 
avaldada.

ESMA esitab need regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile […]*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010
artiklitega 10–14.
___________________
* ELT, palun lisada kuupäev: …

Or. en

Selgitus

See küsimus on tehniline ja seetõttu saab seda kohasemalt käsitleda ESMA.
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Muudatusettepanek 1185
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. ESMA töötab välja rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud, et 
täpsustada meetmeid, millega nõutakse 
kõigi lõike 1 punktis a mainitud 
aruannete saatmist ESMA-le iga päev 
kindlaks määratud ajal, et ESMA saaks 
need keskselt avaldada. Need tehnilised 
standardid võimaldavad avalikku 
aruandlust kergesti juurdepääsetaval 
viisil, mis võimaldab selgitada välja 
suundumusi ja riske kauba 
tuletisinstrumentidega kauplemisel 
kauplemiskohtades, börsiväliselt ja 
aluseks olevatel kaubaturgudel.
ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[…]*.
Komisjonile on antud volitused võtta 
tehniliste standardite eelnõu põhjal vastu 
esimeses lõigus osutatud rakenduslike 
tehniliste standardite eelnõud kooskõlas 
määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.
______________
* ELT, palun lisada kuupäev: 12 kuud 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 1186
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikli 59 lõike 1 jaoks töötab ESMA 
tihedas koostöös Euroopa Süsteemsete
Riskide Nõukoguga ja muude liidu ja 
kolmandate riikide asjaomaste 
valdkondlike järelevalveasutustega 
regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõud, mis määravad asjaomaste 
näitajate ja piirmäärade paketi, mida on 
vaja aluseks olevate kaubaturgude 
omaduste jälgimiseks, ja samuti 
üksikasjad granulaarse ja koondteabe 
kohta, mida turuosalised, reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid, 
organiseeritud kauplemissüsteemid ja 
kauplemisteabe hoidlad, keda on volitatud 
määruse (EL) nr …/… [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] alusel, peavad 
edastama asjaomastele pädevatele 
asutustele, ESMA-le ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogule.
Neid näitajaid kasutavad eelkõige 
pädevad asutused ja ESMA kaupade 
osakond, mis on asutatud määruse (EL) 
nr …/… [MiFIR] artikliga 35, et jõuda 
alalise ja granulaarse põhjaliku 
analüüsini, mis käsitleb tootmis-, 
tarbimis-, vahendamis- ja transportimise 
mudeleid, aluseks olevate kaubaturgude 
hinnangulisi ja ametlikke laoseise, 
sealhulgas eelnevalt makstud lepingud, 
vaba suutlikkus, pikaajalised pakkumise 
ja nõudluse suundumused ning samuti 
turu volatiilsuse aluseks olevate 
kaubaturgude korrelatsioonimustreid 
teiste varade ja varade rühmadega.
ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
[31. detsembriks 2012].
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.
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Or. en

Muudatusettepanek 1187
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 lubavad liikmesriigid 
igal turu korraldajal juhtida tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja, 
kauplemiskoondteabe pakkuja või 
tunnustatud aruandlussüsteemi pakkuja 
aruandlusteenuseid, kui eelnevalt on 
tõendatud nende vastavus käesoleva 
peatüki sätetele. Selline teenus kajastub 
nende tegevusloas.

2. Erandina lõikest 1 lubavad liikmesriigid 
igal turu korraldajal juhtida tunnustatud 
kauplemisteabe aruandluse avalikustaja 
või tunnustatud aruandlussüsteemi pakkuja 
aruandlusteenuseid, kui eelnevalt on 
tõendatud nende vastavus käesoleva 
peatüki sätetele. Selline teenus kajastub 
nende tegevusloas.

Or. en

Muudatusettepanek 1188
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 65 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et
aruandlusteenuste pakkuja juhtorgani kõigi
liikmete maine on igal ajal piisavalt hea, 
neil on piisavad teadmised, oskused ja 
kogemused ning nad pühendavad piisavalt 
aega oma ülesannete täitmiseks.

Aruandlusteenuste pakkuja juhtorgani 
liikmete maine on igal ajal piisavalt hea, 
neil on piisavad teadmised, oskused ja 
kogemused ning nad pühendavad piisavalt 
aega oma ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Seoses ettevõtete juhtimisega on ülimalt tähtis, et kehtestaksime MiFIDis samad nõuded, mis 
neljandas kapitalinõuete direktiivis (CRD IV). Need muudatusettepanekud on seega 
samaväärsed nendega, mis fraktsioon ECR esitas neljanda kapitalinõuete direktiivi 



AM\901766ET.doc 145/159 PE489.466v01-00

ET

ettepanekutele.

Muudatusettepanek 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 65 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtorganil on kollektiivselt piisavad 
teadmised, oskused ja kogemused, et suuta 
mõista aruandlusteenuste pakkuja tegevust. 
Liikmesriigid tagavad, et juhtorgani iga 
liige tegutseb ausalt, terviklikult ja 
sõltumatult, et vajaduse korral tõhusalt 
hinnata ja vaidlustada kõrgema juhtkonna 
otsuseid.

Juhtorganil on kollektiivselt piisavad 
teadmised, oskused ja kogemused, et suuta 
mõista aruandlusteenuste pakkuja tegevust. 
Juhtorgani iga liige tegutseb ausalt, 
terviklikult ja sõltumatult, et vajaduse 
korral tõhusalt hinnata ja vaidlustada 
kõrgema juhtkonna otsuseid.

Or. en

Selgitus

Seoses ettevõtete juhtimisega on ülimalt tähtis, et kehtestaksime MiFIDis samad nõuded, mis 
neljandas kapitalinõuete direktiivis (CRD IV). Need muudatusettepanekud on seega 
samaväärsed nendega, mis fraktsioon ECR esitas neljanda kapitalinõuete direktiivi 
ettepanekutele.

Muudatusettepanek 1190
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 65 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui turu korraldaja taotleb tegevusluba 
tunnustatud kauplemisteabearuandluse
avalikustaja, kauplemiskoondteabe 
pakkuja või tunnustatud aruandlussüsteemi 
pakkuja tegevuse korraldamiseks ning 
tunnustatud kauplemisteabearuandluse
avalikustaja, kauplemiskoondteabe 
pakkuja või tunnustatud aruandlussüsteemi 
pakkuja juhtorgani liikmed on samad mis 

Kui turu korraldaja taotleb tegevusluba 
tunnustatud kauplemisteabe aruandluse
avalikustaja või tunnustatud 
aruandlussüsteemi pakkuja tegevuse 
korraldamiseks ning tunnustatud 
kauplemisteabe aruandluse avalikustaja
või tunnustatud aruandlussüsteemi pakkuja 
juhtorgani liikmed on samad mis 
reguleeritud turu juhtorganil, peetakse 
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reguleeritud turu juhtorganil, peetakse 
selliseid isikuid vastavaks esimeses lõigus 
sätestatud nõudele.

selliseid isikuid vastavaks esimeses lõigus 
sätestatud nõudele.

Or. en

Muudatusettepanek 1191
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 65 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 65 a
Euroopa konsolideeritud börsiteabe 

süsteemi loomine
1. Asutatakse ühtne Euroopa 
konsolideeritud börsiteabe süsteem, et 
konsolideerida kõiki andmeid tehingute 
kohta aktsiate ja aktsialaadsete 
instrumentidega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või 
millega kaubeldakse reguleeritud turul 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis.
2. Euroopa Konsolideeritud börsiteabe 
süsteemi juhib ühtne ELi üksus nõuete 
kohaselt, mille komisjon määrab kindlaks 
delegeeritud õigusaktide abil. 
Delegeeritud õigusaktid kirjeldavad 
ühtlasi selle üksuse nimetamise korda 
komisjoni korraldatud avaliku hanke 
tulemusena.
3. Euroopa konsolideeritud börsiteabe 
süsteemi laiendatakse mitteaktsialistele 
finantsinstrumentidele, eelkõige 
võlakirjadele, vähemalt (2) aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 1192
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 5 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave, mille kauplemisteabe aruandluse 
avalikustaja avalikustab, hõlmab 
vähemalt järgmisi üksikasju:
(a) finantsinstrumendi 
identifitseerimistunnus;
(b) hind, millega tehing tehti;
(c) tehingu maht;
(d) tehingu aeg;
(e) tehingust teatamise aeg;
(f) tehingu vääring;
(g) tehingu tegemise kauplemiskoht või 
kood „OTC”;
(h) vajaduse korral märge selle kohta, et 
tehing tehti eritingimustel.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud äriline turuteabe lahendus pakub täpseid ja taskukohaseid konsolideeritud 
andmeid ainult siis, kui ESMA avaldab ühised Euroopa andmestandardid ja kui andmete 
kvaliteet ja järjepidevus tagatakse seejärel tunnustatud kauplemisteabe aruandluse 
avalikustajate poolt, kes avalikustavad turuteabe.

Muudatusettepanek 1193
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritoluliikmesriik nõuab, et 
kauplemiskoondteabe pakkujad 

Päritoluliikmesriik nõuab, et 
kauplemiskoondteabe pakkujad 
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kehtestavad piisava poliitika ja korra, mis 
võimaldab koguda määruse (EL) nr .../... 
[MiFIR] artiklite 5 ja 19 kohaselt 
avalikustatud teavet, koondada see 
pidevaks elektrooniliseks andmevooks ning 
teha kõnealune teave avalikkusele 
kättesaadavaks tehniliste võimaluste piires
reaalajas ja mõistlikel kommertsalustel, 
kusjuures teave peab sisaldama vähemalt 
järgmist:

kehtestavad piisava poliitika ja korra, mis 
võimaldab koguda määruse (EL) nr .../... 
[MiFIR] artiklite 5 ja 19 kohaselt 
avalikustatud teavet, koondada see 
pidevaks elektrooniliseks andmevooks ning 
teha kõnealune teave avalikkusele 
kättesaadavaks reaalajas ja mõistlikel 
kommertsalustel, kusjuures teave peab 
sisaldama vähemalt järgmist:

Or. en

Selgitus

Kahtluse vältimiseks tuleks sõnastus ideaaljuhul muuta „reaalajaks” „tehniliste võimaluste 
piires” asemel. Viimane sisaldab pärandiks saadud sõnastust MiFID I-st, mis peamiselt 
kehtis börsivälise kauplemise kauplemisjärgse läbipaistvuse kohta, mis lubab maksimaalset 
hilinemist kuni kolm minutit lugeda reaalajas toimuvaks, juhul kui kauplemine toimus telefoni 
teel.

Muudatusettepanek 1194
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – esimene lõik – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) vajaduse korral automatiseeritud 
kauplemissüsteem, mis lõi tehingu;

Or. en

Selgitus

Et suure osa tehingute mahust loovad mitte inimesed, vaid algoritmid, on oluline teada, 
millise algoritmiga oli tegemist.

Muudatusettepanek 1195
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – esimene lõik – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) kui tehing teostati börsivälisena, siis 
tehingu laad;

Or. en

Muudatusettepanek 1196
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – esimene lõik – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) kui tehing oli lühikeseks müümine, 
nagu määruse (EL) nr 236/2012 artikli 2 
lõike 1 punktis b määratletud.

Or. en

Muudatusettepanek 1197
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune teave tehakse tasuta 
kättesaadavaks 15 minutit pärast tehingu
avaldamist. Päritoluliikmesriik nõuab, et 
kauplemiskoondteabe pakkuja suudaks 
tõhusalt ja järjekindlalt levitada kõnealust 
teavet viisil, mis kedagi diskrimineerimata 
tagab teabele kiire juurdepääsu, ning 
vormis, mis teeb selle turuosaliste jaoks 
hõlpsasti juurdepääsetavaks ja 
kasutatavaks.

Kõnealune konsolideeritud 
kauplemisjärgne teave tehakse avaliku 
teabe eesmärgil andmelitsentsi tasuta 
kättesaadavaks 15 minutit pärast 
avaldamist. Turu töötajate juurdepääs 
reaalajas andmetele peaks toimuma 
mõistlikel rahalistel tingimustel, mille 
tasu võtab kauplemiskoondteabe pakkuja.
Päritoluliikmesriik nõuab, et 
kauplemiskoondteabe pakkuja suudaks 
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tõhusalt ja järjekindlalt levitada kõnealust 
teavet viisil, mis kedagi diskrimineerimata 
tagab teabele kiire juurdepääsu, ning 
vormis, mis teeb selle turuosaliste jaoks 
hõlpsasti juurdepääsetavaks ja 
kasutatavaks.

Or. en

Selgitus

Kõnealune teave tehakse tasuta kättesaadavaks 15 minutit pärast tehingu avaldamist. 
Sõnastust tuleks kohandada, et anda kauplemiskoondteabe pakkujale võimalus saada 
tasustatud oma koondava teenuse eest. Et andmete allikad (kauplemiskohad) ei võtaks sel 
juhul andmelitsentsi tasusid, saaks teha kättesaadavaks väga kulutõhusa lahenduse.

Muudatusettepanek 1198
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 2 – esimene lõik – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) vajaduse korral automatiseeritud 
kauplemissüsteem, mis lõi tehingu;

Or. en

Muudatusettepanek 1199
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 2 – esimene lõik – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) kui tehing teostati börsivälisena, siis 
tehingu laad;

Or. en
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Muudatusettepanek 1200
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune teave tehakse tasuta 
kättesaadavaks 15 minutit pärast tehingu 
avaldamist. Päritoluliikmesriik nõuab, et 
kauplemiskoondteabe pakkuja suudaks 
tõhusalt ja järjekindlalt levitada kõnealust 
teavet viisil, mis kedagi diskrimineerimata 
tagab teabele kiire juurdepääsu, ning 
vormis, mis teeb selle turuosaliste jaoks 
hõlpsasti juurdepääsetavaks ja 
kasutatavaks.

Kõnealune konsolideeritud 
kauplemisjärgne teave tehakse avaliku 
teabe eesmärgil andmelitsentsi tasuta 
kättesaadavaks 15 minutit pärast tehingu 
avaldamist. Turu töötajate juurdepääs 
reaalajas teabele peaks toimuma 
mõistlikel rahalistel tingimustel, mille 
tasu võtab kauplemiskoondteabe pakkuja.
Päritoluliikmesriik nõuab, et 
kauplemiskoondteabe pakkuja suudaks 
tõhusalt ja järjekindlalt levitada kõnealust 
teavet viisil, mis kedagi diskrimineerimata 
tagab teabele kiire juurdepääsu, ning 
vormis, mis teeb selle turuosaliste jaoks 
hõlpsasti juurdepääsetavaks ja 
kasutatavaks.

Or. en

Selgitus

Kõnealune teave tehakse tasuta kättesaadavaks 15 minutit pärast tehingu avaldamist. 
Sõnastust tuleks kohandada, et anda kauplemiskoondteabe pakkujale võimalus saada 
tasustatud oma koondava teenuse eest. Et andmete allikad (kauplemiskohad) ei võtaks sel 
juhul andmelitsentsi tasusid, saaks teha kättesaadavaks väga kulutõhusa lahenduse.

Muudatusettepanek 1201
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritoluliikmesriik nõuab, et 3. Päritoluliikmesriik nõuab, et 
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kauplemiskoondteabe pakkuja tagaks, et 
esitatav teave koondab vähemalt
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide, organiseeritud 
kauplemissüsteemide ja tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustajate 
andmeid ning andmeid lõike 8 punkti c 
kohastes delegeeritud õigusaktides
täpsustatud finantsinstrumentide kohta.

kauplemiskoondteabe pakkuja tagaks, et 
esitatav teave koondab kõigi reguleeritud 
turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide, organiseeritud 
kauplemissüsteemide ja tunnustatud 
kauplemisteabe aruandluse avalikustajate 
andmeid ning andmeid käesoleva 
direktiiviga hõlmatud finantsinstrumentide 
kohta, et tagada täieliku konsolideeritud 
börsiteabe osutamine.

Or. en

Selgitus

Ainus viis tagada täieliku konsolideeritud börsiteabe tekkimine konkureerivate äriliste 
teenusepakkujate abil on see, kui neilt nõutakse kõikide registreeritud tunnustatud 
kauplemisteabe aruandluse avalikustajate andmete konsolideerimist. Seetõttu koondatakse 
kõik tehingud, millest teatatakse. Kauplemiskoondteabe pakkujad jätkavad konkureerimist, 
kuid investoritel on täielik konsolideeritud börsiteave, mis võimaldab neil näha, kas nende 
kauplemine täideti tõesti parimal viisil.

Muudatusettepanek 1202
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritoluliikmesriik nõuab, et 
kauplemiskoondteabe pakkuja tagaks, et
esitatav teave koondab vähemalt 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide, organiseeritud 
kauplemissüsteemide ja tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustajate 
andmeid ning andmeid lõike 8 punkti c 
kohastes delegeeritud õigusaktides
täpsustatud finantsinstrumentide kohta.

3. ESMA nõuab, et kauplemiskoondteabe 
pakkuja tagaks, et esitatav teave koondab 
vähemalt reguleeritud turgude, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide, 
organiseeritud kauplemissüsteemide ja 
tunnustatud kauplemisteabe aruandluse
avalikustajate andmeid ning andmeid 
kõikide finantsinstrumentide kohta.

Or. en

Selgitus

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
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investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Muudatusettepanek 1203
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritoluliikmesriik nõuab, et 
kauplemiskoondteabe pakkuja tagaks, et 
esitatav teave koondab vähemalt 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide, organiseeritud 
kauplemissüsteemide ja tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustajate 
andmeid ning andmeid lõike 8 punkti c 
kohastes delegeeritud õigusaktides 
täpsustatud finantsinstrumentide kohta.

3. Päritoluliikmesriik nõuab, et 
kauplemiskoondteabe pakkuja tagaks, et 
esitatav teave koondab vähemalt 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja tunnustatud 
kauplemisteabe aruandluse avalikustajate 
andmeid ning andmeid lõike 8 punkti c 
kohastes delegeeritud õigusaktides 
täpsustatud finantsinstrumentide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1204
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

_________________
* ELT, palun lisada kuupäev: 6 kuud 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

Selgitused ja tähtaja seadmine, mille piires komisjon peaks tegutsema.

Muudatusettepanek 1205
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjonile antakse volitused võtta
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte meetmete kohta, millega 
täpsustatakse:

8. Komisjon võtab hiljemalt […] artikli 94 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte 
meetmete kohta, millega täpsustatakse:

_________________
* ELT, palun lisada kuupäev: 6 kuud 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

Selgitused ja tähtaja seadmine, mille piires komisjon peaks tegutsema.
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Muudatusettepanek 1206
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 8 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) andmeid kauplemiskohtade ja 
tunnustatud kauplemisteabearuandluse
avalikustajate ja finantsinstrumentide 
kohta, mida andmevoog peab sisaldama;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1207
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 8 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) andmeid kauplemiskohtade ja 
tunnustatud kauplemisteabearuandluse
avalikustajate ja finantsinstrumentide 
kohta, mida andmevoog peab sisaldama;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
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should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Muudatusettepanek 1208
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) muid vahendeid, millega tagatakse, et
kauplemiskoondteabe pakkujate avaldatud 
andmed on samad.

Or. en

Selgitus

Praegune ettepanek võiks kajastada praegust turu tava (kaks väga erinevat andmekogumit 
võivad ikkagi olla ühtsed, kui erinevusi saab selgitada). See siiski ei saavuta ühtset 
andmekogumit, millele saab juurde pääseda mitmest allikast. Seetõttu taotleb 
muudatusettepanek selle saavutamist.

Muudatusettepanek 1209
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Komisjon nimetab ühe ühtse Euroopa 
kauplemiskoondteabe pakkuja, kasutades 
ausat ja läbipaistvat hankemenetlust. 
Kauplemiskoondteabe pakkujat nimetades 
võtab komisjon arvesse ulatust, milleni 
kandidaadid suudavad täita käesolevas 
artiklis mainitud tingimusi, nende 
pakutavate teenuste kvaliteeti ja nende 
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teenustasusid.
Et tagada aus ja läbipaistev 
hankemenetlus, töötab ESMA välja 
regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõud, et määrata kindlaks standardid, 
mida tuleb kasutada hankemenetluse 
käigus.

Or. en

Selgitus

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Muudatusettepanek 1210
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 67 a
Ühtne konsolideeritud andmebaas

Hiljemalt […]* esitab ESMA Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 
arvamuse kvaliteetse kauplemisjärgse 
teabe kättesaadavuse kohta, mida 
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avaldatakse kooskõlas määruse (EL) nr 
…/… [MiFIR] artiklitega 5 ja 19 
konsolideeritud formaadis, hõlmates kogu 
turgu kooskõlas kasutajasõbralike 
standarditega mõistliku tasu eest.
Kui ESMA leiab, et kauplemisjärgne 
teave, mis avaldati kooskõlas artiklitega 5 
ja 19, ei ole kättesaadav või kvaliteetne või 
ei hõlma kogu turgu, annab ESMA 
negatiivse arvamuse.
Negatiivse arvamuse korral võtab 
komisjon 3 kuu jooksul pärast ESMA-lt 
negatiivse arvamuse kättesaamist 
kooskõlas artikliga 94 vastu delegeeritud 
õigusakti seoses meetmetega, mis 
täpsustavad ühtse üksuse loomist, mis 
haldab konsolideeritud börsiteavet 
kauplemisjärgse teabe jaoks, mis on 
avaldatud kooskõlas artiklitega 5 ja 19.
Hiljemalt […]** esitab ESMA Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 
arvamuse kvaliteetse kauplemisjärgse 
teabe kättesaadavuse kohta, mida 
avaldatakse kooskõlas määruse (EL) nr 
…/… [MiFIR] artiklitega 9 ja 20 
konsolideeritud formaadis, hõlmates kogu 
turgu kooskõlas kasutajasõbralike 
standarditega mõistliku tasu eest.
Kui ESMA leiab, et kauplemisjärgne 
teave, mis avaldati kooskõlas artiklitega 9 
ja 20, ei ole kättesaadav või kvaliteetne või 
ei hõlma kogu turgu, annab ESMA 
negatiivse arvamuse.
Negatiivse arvamuse korral võtab 
komisjon 3 kuu jooksul pärast ESMA-lt 
negatiivse arvamuse kättesaamist 
kooskõlas artikliga 94 vastu delegeeritud 
õigusakti seoses meetmetega, mis 
täpsustavad ühtse üksuse loomist, mis 
haldab konsolideeritud börsiteavet 
kauplemisjärgse teabe jaoks, mis on 
avaldatud kooskõlas artiklitega 9 ja 20.
_____________________
* ELT: palun sisestada kuupäev: 6 kuud 
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pärast käesoleva direktiivi rakendamist.
**ELT: palun sisestada kuupäev: 1 aasta 
pärast käesoleva direktiivi rakendamise 
kuupäeva.
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