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Muudatusettepanek 97
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Finantskriis tõi esile puudused 
finantsturgude läbipaistvuses. Seepärast 
on läbipaistvuse suurendamine üks 
üksmeelselt toetatavaid põhimõtteid 
finantssüsteemi tugevdamiseks, nagu 
kinnitati 2. aprillil 2009 Londonis G20 
deklaratsiooniga. Selleks et suurendada 
läbipaistvust ja parandada 
finantsinstrumentide siseturu toimimist, 
tuleks luua uus raamistik, millega 
kehtestataks ühtsed nõuded 
finantsinstrumentide turgudel sooritatavate 
tehingute läbipaistvuse suhtes. Raamistik 
peaks olema aluseks kõikehõlmavatele 
eeskirjadele laia valiku 
finantsinstrumentide kohta. See peaks 
olema täienduseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiviga 
2004/39/EÜ kehtestatud nõuetele 
aktsiatega seotud korralduste ja tehingute 
läbipaistvuse osas.

(1) Hiljutine finantskriis tõestas taas, et 
turud ei ole sugugi tõhusad. Pigem on asi 
vastupidine. Vähereguleeritud turgudel 
on kalduvus muutuda läbipaistmatuks, 
mille tulemuseks on liigsed 
spekulatsioonid ning majandusmullide 
teke, millel on kohutavad 
sotsiaalmajanduslikud tagajärjed.
Käesoleva läbivaatamise eesmärgiks on 
lõpetada kahjulikud spekulatsioonid ning 
toetada hoiuste suunamist tulemuslikesse 
investeeringutesse. Seepärast on 
läbipaistvuse suurendamine üks 
üksmeelselt toetatavaid põhimõtteid 
finantssüsteemi tugevdamiseks, nagu 
kinnitati 2. aprillil 2009 Londonis G20 
deklaratsiooniga. Selleks et suurendada 
läbipaistvust ja parandada 
finantsinstrumentide siseturu toimimist, 
tuleks luua uus raamistik, millega 
kehtestataks ühtsed nõuded 
finantsinstrumentide turgudel sooritatavate 
tehingute läbipaistvuse suhtes. Raamistik 
peaks olema aluseks kõikehõlmavatele 
eeskirjadele laia valiku 
finantsinstrumentide kohta. See peaks 
olema täienduseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiviga 
2004/39/EÜ kehtestatud nõuetele 
aktsiatega seotud korralduste ja tehingute 
läbipaistvuse osas.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tuleks kehtestada reguleeritud turu ja 
mitmepoolse kauplemissüsteemi 
määratlused ning need teineteisega 
tihedalt ühitada, kajastamaks tõsiasja, et 
nad väljendavad sama organiseeritud 
kauplemisfunktsiooni. Neist määratlustest 
tuleks jätta välja kahepoolsed süsteemid, 
kus investeerimisühing sõlmib kõik 
tehingud enda nimel, isegi kui ta on riske 
mitte võttev vastaspool ostja ja müüja 
vahel. Mõiste „süsteem” hõlmab kõiki 
turge, mis koosnevad reeglistikust ja 
kauplemisplatvormist, kui ka neid, mis 
tegutsevad üksnes reeglistiku alusel. 
Reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ei ole kohustatud 
käitama korralduste kokkuviimiseks 
„tehnilist” süsteemi. Turg, mis koosneb 
üksnes reeglistikust, mis reguleerib 
liikmelisuse, instrumentide kauplemisele 
lubamise, liikmetevahelise kauplemise, 
aruandluse ja vajaduse korral 
läbipaistvuskohustusega seotud aspekte, on 
selle määruse tähenduses reguleeritud turg 
või mitmepoolne kauplemissüsteem ning 
nende reeglite alusel sõlmitud tehinguid 
käsitatakse sõlmituna reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi raames. 
Mõistet „ostu- ja müügihuvid” tuleb mõista 
laias tähenduses ning see hõlmab 
korraldusi, hinnapakkumisi ja 
huviväljendusi. Nõue, et huvid viiakse 
kokku süsteemis süsteemi korraldaja 
loodud suvatute reeglite abil, tähendab, et 
need tuuakse kokku süsteemi reeglite 
alusel või süsteemi protokollide või 
sisemiste toimimisalgoritmide poolt 
(sealhulgas arvutitarkvarasse kätketud 
algoritmid). Mõiste „kaalultusõiguseta
eeskirjad” tähendab, et need eeskirjad ei 
jäta mitmepoolset kauplemissüsteemi 
käitavale investeerimisühingule võimalust 
oma suva järgi mõjutada, kuidas need 

Tuleks selgitada reguleeritud turu ja 
mitmepoolse kauplemissüsteemi 
määratlusi ning need jätkuvalt teineteisega 
tihedalt ühitada, kajastamaks tõsiasja, et 
nad väljendavad sama organiseeritud 
kauplemisfunktsiooni. Neist määratlustest 
tuleks jätta välja kahepoolsed süsteemid, 
kus investeerimisühing sõlmib kõik 
tehingud enda nimel, isegi kui ta on riske 
mitte võttev vastaspool ostja ja müüja 
vahel. Mõiste „süsteem” hõlmab kõiki 
turge, mis koosnevad reeglistikust ja 
kauplemisplatvormist, kui ka neid, mis 
tegutsevad üksnes reeglistiku alusel. 
Reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ei ole kohustatud 
käitama korralduste kokkuviimiseks 
„tehnilist” süsteemi. Turg, mis koosneb 
üksnes reeglistikust, mis reguleerib 
liikmelisuse, instrumentide kauplemisele 
lubamise, liikmetevahelise kauplemise, 
aruandluse ja vajaduse korral 
läbipaistvuskohustusega seotud aspekte, on 
selle määruse tähenduses reguleeritud turg 
või mitmepoolne kauplemissüsteem ning 
nende reeglite alusel sõlmitud tehinguid 
käsitatakse sõlmituna reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi raames. 
Mõistet „ostu- ja müügihuvid” tuleb mõista 
laias tähenduses ning see hõlmab 
korraldusi, hinnapakkumisi ja 
huviväljendusi. Algsest direktiivist 
tuleneva peamise mitmemõttelisuse 
kaotamiseks ei tohiks reguleeritud 
turgude ja mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide määratlused 
sisaldada mingit viidet nendele 
kauplemiskohtadele kehtivatele nõuetele.
Praegused nõuded neile kahele 
kauplemiskoha tüübile tuleks jätta 
samaks, kuid esitada määratlustest eraldi, 
et tagada, et määratluses on esitatud 
kauplemisfunktsioon, millele 



AM\901839ET.doc 5/183 PE489.472v01-00

ET

huvid üksteise suhtes toimivad. 
Määratlused nõuavad, et huvid viiakse 
kokku nõnda, et selle tulemuseks on 
leping, mis tähendab, et tehingu sõlmimine 
toimub süsteemi reeglite kohaselt ehk
süsteemi protokollide või sisemiste 
algoritmide vahendusel.

kohaldatakse seejärel selget reeglistikku. 
Üks olulistest nõuetest puudutab 
kohustust, et huvid viiakse kokku 
süsteemis süsteemi korraldaja loodud 
suvatute reeglite abil, mis tähendab, et 
need tuuakse kokku süsteemi reeglite 
alusel või süsteemi protokollide või 
sisemiste toimimisalgoritmide poolt 
(sealhulgas arvutitarkvarasse kätketud 
algoritmid). Mõiste „kaalutlusõiguseta
eeskirjad” tähendab, et need eeskirjad ei 
jäta mitmepoolset kauplemissüsteemi 
käitavale investeerimisühingule võimalust 
oma suva järgi mõjutada, kuidas need 
huvid üksteise suhtes toimivad. 
Määratlused nõuavad, et huvid viiakse 
kokku nõnda, et selle tulemuseks on 
leping, mis tähendab, et tehingu sõlmimine 
toimub süsteemi reeglite kohaselt või
süsteemi protokollide või sisemiste 
algoritmide vahendusel.

Or. en

Selgitus

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

Muudatusettepanek 99
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tuleks kehtestada reguleeritud turu ja
mitmepoolse kauplemissüsteemi 

(6) Tuleks kehtestada reguleeritud turu, 
mitmepoolse kauplemissüsteemi ja 
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määratlused ning need teineteisega
tihedalt ühitada, kajastamaks tõsiasja, et 
nad väljendavad sama organiseeritud 
kauplemisfunktsiooni. Neist määratlustest 
tuleks jätta välja kahepoolsed süsteemid, 
kus investeerimisühing sõlmib kõik 
tehingud enda nimel, isegi kui ta on riske 
mitte võttev vastaspool ostja ja müüja 
vahel. Mõiste „süsteem” hõlmab kõiki 
turge, mis koosnevad reeglistikust ja 
kauplemisplatvormist, kui ka neid, mis 
tegutsevad üksnes reeglistiku alusel. 
Reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ei ole kohustatud 
rakendama korralduste vastavusse 
viimiseks “tehnilist” süsteemi. Turg, mis 
koosneb üksnes reeglistikust, mis 
reguleerib liikmelisuse, instrumentide 
kauplemisele lubamise, liikmetevahelise 
kauplemise, aruandluse ja vajaduse korral 
läbipaistvuskohustusega seotud aspekte, on 
selle määruse tähenduses reguleeritud turg 
või mitmepoolne kauplemissüsteem ning 
nende reeglite alusel sõlmitud tehinguid 
käsitatakse sõlmituna reguleeritud turu või
mitmepoolse kauplemissüsteemi raames. 
Mõistet „ostu- ja müügihuvid” tuleb mõista 
laias tähenduses ning see hõlmab 
korraldusi, hinnapakkumisi ja 
huviväljendusi. Nõue, et huvid viiakse 
kokku süsteemis süsteemi korraldaja 
loodud suvatute reeglite abil, tähendab, et 
need tuuakse kokku süsteemi reeglite 
alusel või süsteemi protokollide või 
sisemiste toimimisalgoritmide poolt 
(sealhulgas arvutitarkvarasse kätketud 
algoritmid). Mõiste „kaalultusõiguseta 
eeskirjad” tähendab, et need eeskirjad ei 
jäta mitmepoolset kauplemissüsteemi 
käitavale investeerimisühingule võimalust 
oma suva järgi mõjutada, kuidas need 
huvid üksteise suhtes toimivad.
Määratlused nõuavad, et huvid viiakse 
kokku nõnda, et selle tulemuseks on 
leping, mis tähendab, et tehingu 
sõlmimine toimub süsteemi reeglite 
kohaselt ehk süsteemi protokollide või 

organiseeritud kauplemissüsteemi 
määratlused, et hõlmata organiseeritud 
mitmepoolset kauplemisfunktsiooni. 
Reguleeritud turgude ning mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide määratlused tuleks
ühitada, kajastamaks tõsiasja, et nad 
väljendavad tõhusalt sama organiseeritud 
kauplemise viisi. Organiseeritud 
kauplemissüsteemi määratlus peaks 
olema sarnane, kuid andma 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldajale suurema paindlikkuse oma 
eeskirjade ja protseduuride kehtestamisel, 
et tagada, et määratlusega on võimalik 
hõlmata kõik organiseeritud 
kauplemissüsteemide vormid, mis ei lange 
kokku reguleeritud turgude ja 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide 
kategooriatega. Neist määratlustest ei 
tuleks jätta välja süsteeme, kus korraldaja 
tegutseb riske mitte võtva printsipaalina 
ning on vastaspool ostja ja müüja vahel. 
Mõiste „süsteem” hõlmab kõiki turge, mis 
koosnevad reeglistikust ja 
kauplemisplatvormist, kui ka neid, mis 
tegutsevad üksnes reeglistiku alusel. 
Reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid ei ole kohustatud 
rakendama korralduste vastavusse 
viimiseks keskset tellimusraamatupõhist 
süsteemi, vaid võivad kasutada teisi 
kauplemisprotokolle, kaasa arvatud 
süsteeme, kus kasutajad saavad esitada 
hinnapäringu mitmele korraldajale. Turg, 
mis koosneb üksnes reeglistikust, mis 
reguleerib liikmelisuse, instrumentide 
kauplemisele lubamise, liikmetevahelise 
kauplemise, aruandluse ja vajaduse korral 
läbipaistvuskohustusega seotud aspekte, on 
selle määruse tähenduses reguleeritud turg, 
mitmepoolne kauplemissüsteem või 
organiseeritud kauplemissüsteem ning 
nende reeglite alusel sõlmitud tehinguid 
käsitatakse sõlmituna reguleeritud turu, 
mitmepoolse kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi raames. 
Määratlused nõuavad, et huvid viiakse 
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sisemiste algoritmide vahendusel. kokku nõnda, et selle tulemuseks on 
leping, mis tähendab, et tehingu 
sõlmimine toimub süsteemi reeglite 
kohaselt või süsteemi protokollide või 
sisemiste algoritmide vahendusel. Mõistet 
„ostu- ja müügihuvid” tuleb mõista laias 
tähenduses ning see hõlmab korraldusi, 
hinnapakkumisi ja huviväljendusi. 
Reguleeritud turgudele ja mitmepoolsetele 
kauplemissüsteemidele tuleks kohaldada 
nõuet, et huvid viiakse kokku süsteemis 
süsteemi korraldaja loodud suvatute 
reeglite abil, mis tähendab, et need tuuakse 
kokku süsteemi reeglite alusel või süsteemi 
protokollide või sisemiste 
toimimisalgoritmide poolt (sealhulgas 
arvutitarkvarasse kätketud algoritmid). 
Need eeskirjad ei jäta mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavale reguleeritud 
turule või investeerimisühingule võimalust 
oma suva järgi mõjutada, kuidas need 
huvid üksteise suhtes toimivad.

Or. en

Selgitus

Kõikidele kauplemiskohtadele – reguleeritud turgudele, mitmepoolsetele 
kauplemissüsteemidele ja organiseeritud kauplemissüsteemidele – tuleks kohaldada sarnaseid 
kõrge tasemega nõudeid, mis reguleerivad tehingutele juurdepääsu ja tehingute sooritamist 
süsteemi kaudu. Siiski on selleks, et tagada korra raames piisav paindlikkus ning hõlmata 
maaklerite ristumisvõrgustikke ja teatud tüüpi kauplemiskohti standardiseeritud likviidsete 
tuletisinstrumentidega kauplemiseks, vajalik võimaldada organiseeritud kauplemissüsteemide 
korraldajatele teatud paindlikkust oma eeskirjade ja protseduuride kehtestamisel.

Muudatusettepanek 100
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tuleks kehtestada reguleeritud turu ja 
mitmepoolse kauplemissüsteemi 
määratlused ning need teineteisega tihedalt 

(6) Reguleeritud turu ja mitmepoolse 
kauplemissüsteemi määratlused peaksid 
jääma teineteisega tihedalt ühitatuks, 
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ühitada, kajastamaks tõsiasja, et nad 
väljendavad sama organiseeritud 
kauplemisfunktsiooni. Neist määratlustest 
tuleks jätta välja kahepoolsed süsteemid, 
kus investeerimisühing sõlmib kõik 
tehingud enda nimel, isegi kui ta on riske 
mitte võttev vastaspool ostja ja müüja 
vahel. Mõiste „süsteem” hõlmab kõiki 
turge, mis koosnevad reeglistikust ja 
kauplemisplatvormist, kui ka neid, mis 
tegutsevad üksnes reeglistiku alusel. 
Reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ei ole kohustatud 
käitama korralduste kokkuviimiseks 
„tehnilist” süsteemi. Turg, mis koosneb 
üksnes reeglistikust, mis reguleerib 
liikmelisuse, instrumentide kauplemisele 
lubamise, liikmetevahelise kauplemise, 
aruandluse ja vajaduse korral 
läbipaistvuskohustusega seotud aspekte, on 
selle määruse tähenduses reguleeritud turg 
või mitmepoolne kauplemissüsteem ning 
nende reeglite alusel sõlmitud tehinguid 
käsitatakse sõlmituna reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi raames. 
Mõistet „ostu- ja müügihuvid” tuleb mõista 
laias tähenduses ning see hõlmab 
korraldusi, hinnapakkumisi ja 
huviväljendusi. Nõue, et huvid viiakse 
kokku süsteemis süsteemi korraldaja 
loodud suvatute reeglite abil, tähendab, et 
need tuuakse kokku süsteemi reeglite 
alusel või süsteemi protokollide või 
sisemiste toimimisalgoritmide poolt 
(sealhulgas arvutitarkvarasse kätketud 
algoritmid). Mõiste „kaalultusõiguseta
eeskirjad” tähendab, et need eeskirjad ei 
jäta mitmepoolset kauplemissüsteemi 
käitavale investeerimisühingule võimalust 
oma suva järgi mõjutada, kuidas need 
huvid üksteise suhtes toimivad. 
Määratlused nõuavad, et huvid viiakse 
kokku nõnda, et selle tulemuseks on 
leping, mis tähendab, et tehingu sõlmimine 
toimub süsteemi reeglite kohaselt ehk
süsteemi protokollide või sisemiste 
algoritmide vahendusel.

kajastamaks tõsiasja, et nad väljendavad 
sama organiseeritud kauplemisfunktsiooni. 
Neist määratlustest tuleks jätta välja 
kahepoolsed süsteemid, kus 
investeerimisühing sõlmib kõik tehingud 
enda nimel, isegi kui ta on riske mitte 
võttev vastaspool ostja ja müüja vahel. 
Mõiste „süsteem” hõlmab kõiki turge, mis 
koosnevad reeglistikust ja 
kauplemisplatvormist, kui ka neid, mis 
tegutsevad üksnes reeglistiku alusel. 
Reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ei ole kohustatud 
käitama korralduste kokkuviimiseks 
„tehnilist” süsteemi. Turg, mis koosneb 
üksnes reeglistikust, mis reguleerib 
liikmelisuse, instrumentide kauplemisele 
lubamise, liikmetevahelise kauplemise, 
aruandluse ja vajaduse korral 
läbipaistvuskohustusega seotud aspekte, on 
selle määruse tähenduses reguleeritud turg 
või mitmepoolne kauplemissüsteem ning 
nende reeglite alusel sõlmitud tehinguid 
käsitatakse sõlmituna reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi raames. 
Mõistet „ostu- ja müügihuvid” tuleb mõista 
laias tähenduses ning see hõlmab 
korraldusi, hinnapakkumisi ja 
huviväljendusi. Selleks et muuta 
reguleeritud turgude ja mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide 
kauplemisfunktsioon täiesti 
arusaadavaks, tuleks reguleeritud turgude 
ja mitmepoolsete kauplemissüsteemide 
määratlustele kohaldada selget 
reeglistikku. Seega tuleks nõuded 
kauplemiskohtade liikidele esitada 
eraldiseisvalt. Eraldiseisvad nõuded 
puudutavad kohustust, et huvid viiakse 
kokku süsteemis süsteemi korraldaja 
loodud suvatute reeglite abil, mis tähendab, 
et need tuuakse kokku süsteemi reeglite 
alusel või süsteemi protokollide või 
sisemiste toimimisalgoritmide poolt 
(sealhulgas arvutitarkvarasse kätketud 
algoritmid). Mõiste „kaalutlusõiguseta
eeskirjad” tähendab, et need eeskirjad ei 
jäta mitmepoolset kauplemissüsteemi 
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käitavale investeerimisühingule võimalust 
oma suva järgi mõjutada, kuidas need 
huvid üksteise suhtes toimivad. 
Määratlused nõuavad, et huvid viiakse 
kokku nõnda, et selle tulemuseks on 
leping, mis tähendab, et tehingu sõlmimine 
toimub süsteemi reeglite kohaselt või
süsteemi protokollide või sisemiste 
algoritmide vahendusel.

Or. en

Selgitus

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the Põhjendus so as to 
avoid ambiguity.

Muudatusettepanek 101
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tuleks kehtestada reguleeritud turu ja 
mitmepoolse kauplemissüsteemi 
määratlused ning need teineteisega 
tihedalt ühitada, kajastamaks tõsiasja, et 
nad väljendavad sama organiseeritud 
kauplemisfunktsiooni. Neist määratlustest 
tuleks jätta välja kahepoolsed süsteemid, 
kus investeerimisühing sõlmib kõik 
tehingud enda nimel, isegi kui ta on riske 
mitte võttev vastaspool ostja ja müüja 
vahel. Mõiste “süsteem” hõlmab kõiki neid 
turge, mis koosnevad reeglistikust ja 
kauplemisplatvormist, samuti neid, mis 

(6) Tuleks selgitada reguleeritud turu ja 
mitmepoolse kauplemissüsteemi 
määratlusi ning need teineteisega tihedalt 
ühitada, kajastamaks tõsiasja, et nad 
väljendavad sama organiseeritud 
kauplemisfunktsiooni. Neist määratlustest 
tuleks jätta välja kahepoolsed süsteemid, 
kus investeerimisühing sõlmib kõik 
tehingud enda nimel, isegi kui ta on riske 
mitte võttev vastaspool ostja ja müüja 
vahel. Mõiste “süsteem” hõlmab kõiki neid 
turge, mis koosnevad reeglistikust ja 
kauplemisplatvormist, samuti neid, mis 
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tegutsevad üksnes reeglistiku alusel. 
Reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ei ole kohustatud 
rakendama korralduste vastavusse 
viimiseks “tehnilist” süsteemi. Turg, mis 
koosneb üksnes reeglistikust, mis 
reguleerib liikmelisuse, instrumentide 
kauplemisele lubamise, liikmetevahelise 
kauplemise, aruandluse ja vajaduse korral 
läbipaistvuskohustusega seotud aspekte, on 
selle määruse tähenduses reguleeritud turg 
või mitmepoolne kauplemissüsteem ning 
nende reeglite alusel sõlmitud tehinguid 
käsitatakse sõlmituna reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi raames. 
Mõistet ostu- ja müügihuvid tuleb mõista 
laias tähenduses ning see hõlmab 
korraldusi, hinnapakkumisi ja 
huviväljendusi. Nõue, et huvid viiakse 
kokku süsteemis süsteemi korraldaja 
loodud suvatute reeglite abil, tähendab, et 
need tuuakse kokku süsteemi reeglite 
alusel või süsteemi protokollide või 
sisemiste toimimisalgoritmide poolt 
(sealhulgas arvutitarkvarasse kätketud 
algoritmid). Mõiste „kaalultusõiguseta
eeskirjad” tähendab, et need eeskirjad ei 
jäta mitmepoolset kauplemissüsteemi 
käitavale investeerimisühingule võimalust 
oma suva järgi mõjutada, kuidas need 
huvid üksteise suhtes toimivad.
Määratlused nõuavad, et huvid viiakse 
kokku nõnda, et selle tulemuseks on 
leping, mis tähendab, et tehingu sõlmimine 
toimub süsteemi reeglite kohaselt ehk
süsteemi protokollide või sisemiste 
algoritmide vahendusel.

tegutsevad üksnes reeglistiku alusel. 
Reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ei ole kohustatud 
rakendama korralduste vastavusse 
viimiseks “tehnilist” süsteemi. Turg, mis 
koosneb üksnes reeglistikust, mis 
reguleerib liikmelisuse, instrumentide 
kauplemisele lubamise, liikmetevahelise 
kauplemise, aruandluse ja vajaduse korral 
läbipaistvuskohustusega seotud aspekte, on 
selle määruse tähenduses reguleeritud turg 
või mitmepoolne kauplemissüsteem ning 
nende reeglite alusel sõlmitud tehinguid 
käsitatakse sõlmituna reguleeritud turu või 
mitmepoolse kauplemissüsteemi raames. 
Mõistet ostu- ja müügihuvid tuleb mõista 
laias tähenduses ning see hõlmab 
korraldusi, hinnapakkumisi ja 
huviväljendusi. Üks olulistest nõuetest 
puudutab kohustust, et huvid viiakse 
kokku süsteemis süsteemi korraldaja 
loodud suvatute reeglite abil, mis tähendab, 
et need tuuakse kokku süsteemi reeglite 
alusel või süsteemi protokollide või 
sisemiste toimimisalgoritmide poolt 
(sealhulgas arvutitarkvarasse kätketud 
algoritmid). Mõiste „kaalutlusõiguseta
eeskirjad” tähendab, et need eeskirjad ei 
jäta mitmepoolset kauplemissüsteemi 
käitavale investeerimisühingule võimalust 
oma suva järgi mõjutada, kuidas need 
huvid üksteise suhtes toimivad. 
Määratlused nõuavad, et huvid viiakse 
kokku nõnda, et selle tulemuseks on 
leping, mis tähendab, et tehingu sõlmimine 
toimub süsteemi reeglite kohaselt või
süsteemi protokollide või sisemiste 
algoritmide vahendusel.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et muuta Euroopa turud 
läbipaistvamaks ja muuta erinevate 
kauplemisteenuseid pakkuvate 
kauplemiskohtade vahelised 
konkurentsitingimused võrdsemaks, on 
vaja sisse tuua veel üks uus kategooria –
organiseeritud kauplemissüsteem. See uus 
kategooria määratletakse üldjoontes 
nõnda, et see peaks hõlmama praegu ja 
tulevikus kõiki organiseeritud kauplemise 
korraldamise ja tehingute sõlmimise liike, 
mis ei kuulu olemasolevate 
kauplemiskohtade funktsioonide või 
õiguslikult määratletud iseärasuste 
raamesse. Seetõttu on tarvis kehtestada 
asjakohased organisatsioonilised nõuded ja 
läbipaistvuseeskirjad, mis toetaksid tõhusat 
hindade avalikustamist. Sellesse uude 
kategooriasse kuuluvad maaklerite 
ristumissüsteemid, mida võiks kirjeldada 
kui investeerimisühingu poolt käitatavaid 
sisemisi elektroonilisi sobitamissüsteeme, 
mis täidavad ühtede klientide korraldusi 
teiste klientide korralduste vastu. Samuti 
hõlmab uus kategooria süsteeme, kus on 
lubatud kaubelda kliirimiskõlblike ja 
piisavalt likviidsete tuletisinstrumentidega.
See ei hõlma süsteeme, milles ei toimu 
tegelikku kauplemise korraldamist ega 
tehingute sõlmimist, nagu teadetetahvlid, 
mida kasutatakse ostu- ja müügihuvide 
reklaamimiseks, muud üksused, mis 
koguvad või koondavad potentsiaalseid 
ostu- ja müügihuve, või elektroonilised 
tehingujärgse kinnitamise teenused.

(7) Selleks et muuta Euroopa turud 
läbipaistvamaks, turvalisemaks, 
tõhusamaks ja muuta erinevate 
kauplemisteenuseid pakkuvate 
kauplemiskohtade vahelised 
konkurentsitingimused võrdsemaks, on 
vaja täpsustada kauplemiskohtade 
olemasolevaid kategooriaid, nii et kogu 
sama funktsiooniga kauplemisele 
kohaldataks samu eeskirju. Need 
täpsustused peaksid kaotama kõik 
peamised kahemõttelisuse allikad nõnda, 
et olemasolevad kauplemiskohad peaksid 
praegu ja tulevikus hõlmama kõiki 
organiseeritud kauplemise korraldamise ja 
tehingute sõlmimise liike. Seetõttu on 
tarvis kehtestada identsed
organisatsioonilised nõuded ja 
läbipaistvuseeskirjad, mis toetaksid tõhusat 
hindade avalikustamist ning identsed 
eeskirjad, mille eesmärgiks on tagada 
tehingute objektiivne, suvatu sooritamine 
ja mittediskrimineeriv juurdepääs 
platvormidele. Reguleeritud turgude, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja 
kliendi korralduste süsteemse täitja 
määratluste täpsustamine peaks tagama, 
et maaklerite ristumissüsteeme, mida võiks 
kirjeldada kui investeerimisühingu poolt 
käitatavaid sisemisi elektroonilisi 
sobitamissüsteeme, mis täidavad ühtede 
klientide korraldusi teiste klientide 
korralduste vastu, reguleeritakse kui 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme või 
süsteemseid täitjaid vastavalt nende 
kauplemisfunktsioonile. Reguleeritud 
turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja kliendi 
korralduste süsteemsete täitjate 
täpsustatud määratlused peaksid samuti 
hõlmama süsteeme, kus on lubatud 
kaubelda kliirimiskõlblike ja piisavalt 
likviidsete tuletisinstrumentidega. Seevastu
ei hõlma see süsteeme, milles ei toimu 
tegelikku kauplemise korraldamist ega 
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tehingute sõlmimist, nagu teadetetahvlid, 
mida kasutatakse ostu- ja müügihuvide 
reklaamimiseks, muud üksused, mis 
koguvad või koondavad potentsiaalseid 
ostu- ja müügihuve, või elektroonilised 
tehingujärgse kinnitamise teenused, mida 
tuleks jätkuvalt määratleda börsivälise 
kauplemisena. 

(Käesolev muudatusettepanek (s.t 
„organiseeritud kauplemissüsteemide” 
väljajätmine) kehtib kogu teksti kohta. 
Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
muudatused kogu tekstis, muu hulgas 
artiklis 2 esitatud määratluses.)

Or. en

Selgitus

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Muudatusettepanek 103
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et muuta Euroopa turud (7) Selleks et muuta Euroopa turud 
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läbipaistvamaks ja muuta erinevate 
kauplemisteenuseid pakkuvate 
kauplemiskohtade vahelised 
konkurentsitingimused võrdsemaks, on 
vaja sisse tuua veel üks uus kategooria –
organiseeritud kauplemissüsteem. See uus 
kategooria määratletakse üldjoontes nõnda, 
et see peaks hõlmama praegu ja tulevikus 
kõiki organiseeritud kauplemise 
korraldamise ja tehingute sõlmimise liike, 
mis ei kuulu olemasolevate 
kauplemiskohtade funktsioonide või 
õiguslikult määratletud iseärasuste 
raamesse. Seetõttu on tarvis kehtestada 
asjakohased organisatsioonilised nõuded ja 
läbipaistvuseeskirjad, mis toetaksid tõhusat 
hindade avalikustamist. Sellesse uude 
kategooriasse kuuluvad maaklerite 
ristumissüsteemid, mida võiks kirjeldada 
kui investeerimisühingu poolt käitatavaid 
sisemisi elektroonilisi sobitamissüsteeme, 
mis täidavad ühtede klientide korraldusi 
teiste klientide korralduste vastu. Samuti 
hõlmab uus kategooria süsteeme, kus on
lubatud kaubelda kliirimiskõlblike ja 
piisavalt likviidsete tuletisinstrumentidega. 
See ei hõlma süsteeme, milles ei toimu 
tegelikku kauplemise korraldamist ega 
tehingute sõlmimist, nagu teadetetahvlid, 
mida kasutatakse ostu- ja müügihuvide 
reklaamimiseks, muud üksused, mis 
koguvad või koondavad potentsiaalseid 
ostu- ja müügihuve, või elektroonilised 
tehingujärgse kinnitamise teenused.

läbipaistvamaks ja muuta erinevate 
mitmepoolseid kauplemisteenuseid 
pakkuvate kauplemiskohtade vahelised 
konkurentsitingimused võrdsemaks, on 
vaja sisse tuua veel üks uus kategooria –
organiseeritud kauplemissüsteem. See uus 
kategooria määratletakse üldjoontes nõnda, 
et see peaks hõlmama praegu ja tulevikus 
kõiki organiseeritud kauplemise 
korraldamise ja tehingute sõlmimise liike, 
mis ei kuulu olemasolevate 
kauplemiskohtade funktsioonide või 
õiguslikult määratletud iseärasuste 
raamesse. Seetõttu on tarvis kehtestada 
asjakohased organisatsioonilised nõuded ja 
läbipaistvuseeskirjad, mis toetaksid tõhusat 
hindade avalikustamist. Sellesse uude 
kategooriasse kuuluvad maaklerite 
ristumissüsteemid, mida võiks kirjeldada 
kui investeerimisühingu poolt käitatavaid 
sisemisi elektroonilisi sobitamissüsteeme, 
mis täidavad ühtede klientide korraldusi 
teiste klientide korralduste vastu või endale 
kuuluva kapitali arvel, kui see on 
süsteemi kasutajate parimates huvides. 
Samuti hõlmab uus kategooria neid 
süsteeme, kus peaks olema lubatud 
kaubelda kliirimiskõlblike ja piisavalt 
likviidsete tuletisinstrumentidega, kuid mis 
ei vasta olemasolevate kauplemiskohtade 
määravatele omadustele. See ei hõlma 
süsteeme, milles ei toimu tegelikku 
kauplemise korraldamist ega tehingute 
sõlmimist, nagu teadetetahvlid, mida 
kasutatakse ostu- ja müügihuvide 
reklaamimiseks, muud üksused, mis 
koguvad või koondavad potentsiaalseid 
ostu- ja müügihuve, või elektroonilised 
tehingujärgse kinnitamise teenused.

Or. en

Selgitus

Arvestades nõuet kaubelda standardiseeritud likviidsete tuletisinstrumentidega eranditult 
kauplemiskohtades, on vaja tagada sobiv hulk kauplemiskohti. Mõned tuletisinstrumentide 
kauplemiskohad on juba tegevusloa saanud ning neid reguleeritakse kui mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme, ning nad peaksid saama pärast läbivaadatud finantsinstrumentide 
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turgude direktiivi rakendamist sellisena jätkata. Organiseeritud kauplemissüsteemi 
kategooria peaks suutma hõlmata kõiki teisi mitmepoolse kauplemise vorme, mis on vajalikud 
hästi toimiva ja tõhusa turu toetamiseks.

Muudatusettepanek 104
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et muuta Euroopa turud 
läbipaistvamaks ja muuta erinevate 
kauplemisteenuseid pakkuvate 
kauplemiskohtade vahelised 
konkurentsitingimused võrdsemaks, on 
vaja sisse tuua veel üks uus kategooria –
organiseeritud kauplemissüsteem. See uus 
kategooria määratletakse üldjoontes 
nõnda, et see peaks hõlmama praegu ja 
tulevikus kõiki organiseeritud kauplemise 
korraldamise ja tehingute sõlmimise liike, 
mis ei kuulu olemasolevate 
kauplemiskohtade funktsioonide või 
õiguslikult määratletud iseärasuste 
raamesse. Seetõttu on tarvis kehtestada
asjakohased organisatsioonilised nõuded ja 
läbipaistvuseeskirjad, mis toetaksid tõhusat 
hindade avalikustamist. Sellesse uude 
kategooriasse kuuluvad maaklerite 
ristumissüsteemid, mida võiks kirjeldada 
kui investeerimisühingu poolt käitatavaid 
sisemisi elektroonilisi sobitamissüsteeme, 
mis täidavad ühtede klientide korraldusi 
teiste klientide korralduste vastu. Samuti 
hõlmab uus kategooria süsteeme, kus on 
lubatud kaubelda kliirimiskõlblike ja 
piisavalt likviidsete tuletisinstrumentidega. 
See ei hõlma süsteeme, milles ei toimu 
tegelikku kauplemise korraldamist ega 
tehingute sõlmimist, nagu teadetetahvlid, 
mida kasutatakse ostu- ja müügihuvide 
reklaamimiseks, muud üksused, mis 
koguvad või koondavad potentsiaalseid 
ostu- ja müügihuve, või elektroonilised 

(7) Selleks et muuta Euroopa turud 
läbipaistvamaks ja tõhusamaks ja muuta 
erinevate kauplemisteenuseid pakkuvate 
kauplemiskohtade vahelised 
konkurentsitingimused võrdsemaks, on
vaja sätestada, et kauplemiskohtadele, mis 
viivad läbi sama tegevust, tuleb kohaldada 
samu eeskirju. Olemasolevad 
kauplemiskohad peaksid hõlmama praegu 
ja tulevikus kõiki organiseeritud 
kauplemise korraldamise ja tehingute 
sõlmimise liike. Seetõttu peaksid samad 
organisatsioonilised nõuded ja 
läbipaistvuseeskirjad, mis toetaksid tõhusat 
hindade avalikustamist, kehtima 
platvormidel, mis tagavad samad eeskirjad 
läbipaistvuse, suvatu tehingute 
sooritamise, mittediskrimineeriva 
juurdepääsu ja turu täieliku järelevalve 
osas. Reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja kliendi 
korralduste süsteemse täitja määratluste 
täpsustamine peaks tagama, et maaklerite 
ristumissüsteeme, mida võiks kirjeldada 
kui investeerimisühingu poolt käitatavaid 
sisemisi elektroonilisi sobitamissüsteeme, 
mis täidavad ühtede klientide korraldusi 
teiste klientide korralduste vastu, 
reguleeritakse kui mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme või süsteemseid 
täitjaid vastavalt nende 
kauplemisfunktsioonile, s.t kas 
kahepoolsele või mitmepoolsele. 
Reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
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tehingujärgse kinnitamise teenused. kauplemissüsteemide ja süsteemsete 
täitjate täpsustatud määratlused peaksid 
samuti hõlmama süsteeme, kus on lubatud 
kaubelda kliirimiskõlblike ja piisavalt 
likviidsete tuletisinstrumentidega. 
Süsteeme, milles ei toimu tegelikku 
kauplemise korraldamist ega tehingute 
sõlmimist, nagu teadetetahvlid, mida 
kasutatakse ostu- ja müügihuvide 
reklaamimiseks, muud üksused, mis 
koguvad või koondavad potentsiaalseid 
ostu- ja müügihuve, või elektroonilised 
tehingujärgse kinnitamise teenused, tuleks 
siiski jätkuvalt määratleda börsivälise 
kauplemisena.

Or. en

Selgitus

Kõik turu korraldaja või investeerimisühingu poolt käitatavad kauplemisplatvormid peaksid 
järgima samu eeskirju, kaasa arvatud läbipaistvuse, suvatu tehingute sooritamise, 
mittediskrimineeriva juurdepääsu ja turu täieliku järelevalve nõuet. Kauplemiskoht, kus 
üksikud platvormid ei järgi samu eeskirju, iseäranis suvatut tehingute sooritamist, ohustab 
kauplemishinna kujundamisprotsessi ning investorite kaitset.

Muudatusettepanek 105
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et muuta Euroopa turud 
läbipaistvamaks ja muuta erinevate 
kauplemisteenuseid pakkuvate 
kauplemiskohtade vahelised 
konkurentsitingimused võrdsemaks, on 
vaja sisse tuua veel üks uus kategooria –
organiseeritud kauplemissüsteem. See uus 
kategooria määratletakse üldjoontes 
nõnda, et see peaks hõlmama praegu ja 
tulevikus kõiki organiseeritud kauplemise 
korraldamise ja tehingute sõlmimise liike, 
mis ei kuulu olemasolevate 

(7) Selleks et muuta Euroopa turud 
tõhusamaks ja läbipaistvamaks ja muuta 
erinevate kauplemisteenuseid pakkuvate 
kauplemiskohtade vahelised 
konkurentsitingimused võrdsemaks, on 
vaja sätestada, et kauplemiskohtadele, mis 
viivad läbi sama tegevust, kohaldatakse 
samu eeskirju. Olemasolevad 
kauplemiskohad peaksid hõlmama kõiki 
organiseeritud kauplemise korraldamise ja 
tehingute sõlmimise liike. Kauplemisele 
tuleb kohaldada nõuetekohaseid 
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kauplemiskohtade funktsioonide või 
õiguslikult määratletud iseärasuste 
raamesse. Seetõttu on tarvis kehtestada
asjakohased organisatsioonilised nõuded ja 
läbipaistvuseeskirjad, mis toetaksid tõhusat 
hindade avalikustamist. Sellesse uude 
kategooriasse kuuluvad maaklerite 
ristumissüsteemid, mida võiks kirjeldada 
kui investeerimisühingu poolt käitatavaid 
sisemisi elektroonilisi sobitamissüsteeme, 
mis täidavad ühtede klientide korraldusi 
teiste klientide korralduste vastu. Samuti 
hõlmab uus kategooria süsteeme, kus on 
lubatud kaubelda kliirimiskõlblike ja 
piisavalt likviidsete tuletisinstrumentidega. 
See ei hõlma süsteeme, milles ei toimu 
tegelikku kauplemise korraldamist ega 
tehingute sõlmimist, nagu teadetetahvlid, 
mida kasutatakse ostu- ja müügihuvide 
reklaamimiseks, muud üksused, mis 
koguvad või koondavad potentsiaalseid 
ostu- ja müügihuve, või elektroonilised 
tehingujärgse kinnitamise teenused.

turueeskirju (s.t läbipaistvuse, suvatu 
tehingu sooritamise, mittediskrimineeriva 
juurdepääsu ja turu täieliku järelevalve 
nõuet). Seetõttu peaksid
organisatsioonilised nõuded ja 
läbipaistvuseeskirjad, mis toetaksid tõhusat 
hindade avalikustamist, olema samad ning 
neile tuleks kohaldada nõuetekohaseid 
turueeskirju. Reguleeritud turgude, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja 
süsteemse täitja määratluste täpsustamine 
peaks tagama, et maaklerite 
ristumissüsteeme, mida võiks kirjeldada 
kui investeerimisühingu poolt käitatavaid 
sisemisi elektroonilisi sobitamissüsteeme, 
mis täidavad ühtede klientide korraldusi 
teiste klientide korralduste vastu, 
reguleeritakse kui mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme või kliendi korralduste 
süsteemseid täitjaid vastavalt sellele, kas 
nad tegelevad kahepoolse või mitmepoolse 
kauplemisega. Reguleeritud turgude, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja 
süsteemsete täitjate täpsustatud 
määratlused peaksid samuti hõlmama 
süsteeme, kus on lubatud kaubelda 
kliirimiskõlblike ja piisavalt likviidsete 
tuletisinstrumentidega. Seevastu süsteeme, 
milles ei toimu tegelikku kauplemise 
korraldamist ega tehingute sõlmimist, nagu 
teadetetahvlid, mida kasutatakse ostu- ja 
müügihuvide reklaamimiseks, muud 
üksused, mis koguvad või koondavad 
potentsiaalseid ostu- ja müügihuve, või 
elektroonilised tehingujärgse kinnitamise 
teenused, tuleks jätkuvalt teostada 
börsiväliselt.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et muuta Euroopa turud 
läbipaistvamaks ja muuta erinevate 
kauplemisteenuseid pakkuvate 
kauplemiskohtade vahelised 
konkurentsitingimused võrdsemaks, on 
vaja sisse tuua veel üks uus kategooria –
organiseeritud kauplemissüsteem. See uus 
kategooria määratletakse üldjoontes 
nõnda, et see peaks hõlmama praegu ja 
tulevikus kõiki organiseeritud kauplemise 
korraldamise ja tehingute sõlmimise liike,
mis ei kuulu olemasolevate 
kauplemiskohtade funktsioonide või 
õiguslikult määratletud iseärasuste 
raamesse. Seetõttu on tarvis kehtestada 
asjakohased organisatsioonilised nõuded ja 
läbipaistvuseeskirjad, mis toetaksid tõhusat 
hindade avalikustamist. Sellesse uude 
kategooriasse kuuluvad maaklerite 
ristumissüsteemid, mida võiks kirjeldada 
kui investeerimisühingu poolt käitatavaid 
sisemisi elektroonilisi sobitamissüsteeme, 
mis täidavad ühtede klientide korraldusi 
teiste klientide korralduste vastu. Samuti 
hõlmab uus kategooria süsteeme, kus on 
lubatud kaubelda kliirimiskõlblike ja 
piisavalt likviidsete 
tuletisinstrumentidega. See ei hõlma 
süsteeme, milles ei toimu tegelikku 
kauplemise korraldamist ega tehingute 
sõlmimist, nagu teadetetahvlid, mida 
kasutatakse ostu- ja müügihuvide 
reklaamimiseks, muud üksused, mis 
koguvad või koondavad potentsiaalseid 
ostu- ja müügihuve, või elektroonilised 
tehingujärgse kinnitamise teenused.

(7) Selleks et muuta Euroopa turud 
läbipaistvamaks ja muuta erinevate 
kauplemisteenuseid pakkuvate 
kauplemiskohtade vahelised 
konkurentsitingimused võrdsemaks, on 
vaja sisse tuua veel üks uus kategooria –
organiseeritud kauplemissüsteem. See uus 
kategooria määratletakse selleks, et
hõlmata ainult neid olukordi, kus 
olemasolevad kategooriad osutuvad 
ebasobivaks. Seetõttu on tarvis kehtestada 
asjakohased organisatsioonilised nõuded ja 
läbipaistvuseeskirjad, mis toetaksid tõhusat 
hindade avalikustamist. See ei hõlma 
süsteeme, milles ei toimu tegelikku 
kauplemise korraldamist ega tehingute 
sõlmimist, nagu teadetetahvlid, mida 
kasutatakse ostu- ja müügihuvide 
reklaamimiseks, muud üksused, mis 
koguvad või koondavad potentsiaalseid 
ostu- ja müügihuve, või elektroonilised 
tehingujärgse kinnitamise teenused.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Jean-Paul Gauzès
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Aktsiate puhul, mille jaoks ei nõuta 
sisemiste väärtpaberite kõrvutamise 
süsteemidelt kauplemiseelse läbipaistvuse 
nõuete täitmist, tuleb taotleda vastav luba 
pädevalt asutuselt. Viimane teeb eelkõige 
kindlaks, et see ei anna ühelegi süsteemi 
osale mingeid erilisi eeliseid seoses teabe 
ja korralduste täitmisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 108
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Aktsiaturgudel hinna kujundamise 
protsessi kvaliteedi tagamiseks tuleb 
kehtestada, et sisemised väärtpaberite 
kõrvutamise süsteemid, millele ei kehti 
kauplemiseelse läbipaistvuse nõuded, ei 
hõlmaks väga olulist osa korraldustest 
võrreldes turu üldise mahuga. Sellega 
seoses tuleks keelata selliste süsteemide 
omavahelised seosed ning kehtestada 
neile teatav lävend, neid süsteeme 
sunnitakse võtma omale mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide või vajaduse korral 
reguleeritud turu staatust. ESMA peab 
välja töötama tehnilised standardid, et 
kindlaks määrata nimetatud lävend.

Or. fr
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Muudatusettepanek 109
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 c) „Sisemised väärtpaberite 
kõrvutamise süsteemid” – aktsiate või 
võrdväärsete väärtpaberitega seotud mis 
tahes elektroonilised väärtpaberite 
kõrvutamise süsteemid, mida 
investeerimisühingud kasutavad ning mis 
võimaldab neil suurendada oma klientide 
korralduste arvu ja vajaduse korral ka 
oma arvelt tehtud korralduste arvu.

Or. fr

Muudatusettepanek 110
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Uus organiseeritud kauplemissüsteemi 
kategooria täiendab olemasolevaid 
kauplemiskohtade liike. Kui reguleeritud 
turgusid ja mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme iseloomustab suvatu 
tehingute sõlmimine, siis organiseeritud 
kauplemissüsteemi korraldajal peab olema 
võimalus oma suva järgi mõjutada, kuidas 
tehing sõlmitakse. Seetõttu peaks 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt käitatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis sõlmitud tehingute 
juurde kuuluma ärireeglite järgimine ning 
parima tehingu sõlmimise ja 
kõrgetasemelise klientide korralduste 
töötlemise kohustus. Teisalt, kuna 
organiseeritud kauplemissüsteem kujutab 

(8) Uus organiseeritud kauplemissüsteemi 
kategooria täiendab olemasolevaid 
kauplemiskohtade liike. Kui reguleeritud 
turgusid ja mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme iseloomustab suvatu 
tehingute sõlmimine, siis organiseeritud 
kauplemissüsteemi korraldajal peab olema 
võimalus oma suva järgi mõjutada, kuidas 
tehing sõlmitakse. Seetõttu peaks 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt käitatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis sõlmitud tehingute 
juurde kuuluma ärireeglite järgimine ning 
parima tehingu sõlmimise ja 
kõrgetasemelise klientide korralduste 
töötlemise kohustus. Teisalt, kuna 
organiseeritud kauplemissüsteem kujutab 
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aga endast tõelist kauplemisplatvormi, 
peaks platvormi korraldaja olema 
neutraalne. Seepärast ei tohiks 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldajal olla lubatud sõlmida 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
tehinguid mitme kolmandast osapoolest 
ostu- ja müügihuvi vahel, kaasa arvatud 
klientide korralduste vahel, mis on toodud 
süsteemi kokku tema enda omanduses 
oleva kapitali vastu. See välistab ka selle, 
et organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldaja tegutseb enda käitatavas 
organiseeritud kauplemissüsteemis kliendi 
korralduste süsteemse täitjana.

aga endast tõelist kauplemisplatvormi, 
peaks platvormi korraldaja olema 
neutraalne. Seepärast ei tohiks 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldajal olla lubatud sõlmida 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
tehinguid mitme kolmandast osapoolest 
ostu- ja müügihuvi vahel, kaasa arvatud 
klientide korralduste vahel, mis on toodud
süsteemi kokku tema enda omanduses 
oleva kapitali vastu, välja arvatud 
tehinguid, mis on seotud ühingu 
turutegemisega. See välistab ka selle, et 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldaja tegutseb enda käitatavas 
organiseeritud kauplemissüsteemis kliendi
korralduste süsteemse täitjana. Seetõttu 
tuleb seoses võimaliku huvide konflikti 
tõhusa lahendamisega kohaldada 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldajale samu kohustusi kui 
mitmepoolsele kauplemissüsteemile. 
Selliste kohustuste kohaselt peab 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldaja tagama oma organiseeritud 
kauplemissüsteemi ja mis tahes endale 
kuuluvate vahenditega kauplemise 
tegevuste eraldamise, et tagada mitmete 
kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuvide õiglane, nõuetekohane ja 
tõhus omavaheline kohtumine ühtses 
süsteemis (kaasa arvatud nende, mis on 
seotud korraldaja enda omanduses oleva 
kapitaliga).

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek nõuab, et organiseeritud kauplemissüsteemid kehtestaksid 
tõhusa huvide konfliktide lahendamise korra nagu olemasolev kord mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide puhul. Organiseeritud kauplemissüsteemi korraldaja peab säilitama 
neutraalsuse, kui täidab kliendi korraldusi enda omanduses oleva kapitali vastu, ning kuna 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide kehtiv konfliktide lahendamise kord tundub olevat tõhus, 
tuleks organiseeritud kauplemissüsteemidele kehtestada samad nõuded.
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Muudatusettepanek 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Uus organiseeritud kauplemissüsteemi 
kategooria täiendab olemasolevaid 
kauplemiskohtade liike. Kui reguleeritud 
turgusid ja mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme iseloomustab suvatu 
tehingute sõlmimine, siis organiseeritud 
kauplemissüsteemi korraldajal peab 
olema võimalus oma suva järgi mõjutada, 
kuidas tehing sõlmitakse. Seetõttu peaks 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt käitatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis sõlmitud tehingute 
juurde kuuluma ärireeglite järgimine ning 
parima tehingu sõlmimise ja 
kõrgetasemelise klientide korralduste 
töötlemise kohustus. Teisalt, kuna 
organiseeritud kauplemissüsteem kujutab 
aga endast tõelist kauplemisplatvormi, 
peaks platvormi korraldaja olema 
neutraalne. Seepärast ei tohiks 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldajal olla lubatud sõlmida 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
tehinguid mitme kolmandast osapoolest 
ostu- ja müügihuvi vahel, kaasa arvatud 
klientide korralduste vahel, mis on toodud 
süsteemi kokku tema enda omanduses 
oleva kapitali vastu. See välistab ka selle, 
et organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldaja tegutseb enda käitatavas 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kliendi korralduste süsteemse täitjana.

(8) Olemasolevate kauplemiskohtade 
liikide selgitamine on vajalik selleks, et 
kõikidele mitmepoolsetele ja 
kahepoolsetele kauplemistegevustele 
kohaldataks samu eeskirju. Iseäranis 
reguleeritud turgude ja mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide määratluste ja neile 
kehtestatava korra selgitused peaksid 
selgitama, et mõlemad kauplemiskohad 
peavad rakendama suvatut tehingute 
sõlmimist. Suvatu tehingute sõlmimine 
reguleeritud turgudel või mitmepoolsetes 
kauplemissüsteemides on täiesti 
eraldiseisev kliendipõhistest nõuetest, mis 
esitatakse vahendajatele kliendi 
korralduste täitmisel, ning lisandub neile 
nõuetele. Seetõttu peaks 
investeerimisühingu või turu korraldaja
poolt käitatavatel reguleeritud turgudel 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis
sõlmitud tehingute juurde jätkuvalt 
kuuluma ärireeglite järgimine ning parima 
tehingu sõlmimise ja kõrgetasemelise 
klientide korralduste töötlemise kohustus. 
Teisalt, kuna turupõhised regulatiivsed 
kohustused, mis on seotud 
kauplemisplatvormi käitamisega, erinevad 
vahendaja kliendipõhistest kohustustest, 
tuleb mõlemale platvormi liigile jätkuvalt 
kohaldada suvatu tehingute sõlmimise 
nõuet.

Or. en

Selgitus

Selge on, et suvatu tehingute sooritamine on ELi turgude reguleerimise põhielement, millest 
ei saa loobuda. Käesoleva muudatusettepaneku tulemusena tagatakse, et kõik mitmepoolsed 
kauplemisplatvormid, nii reguleeritud turud kui ka mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
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jätkavad suvatut tehingute sõlmimist.

Muudatusettepanek 112
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Uus organiseeritud kauplemissüsteemi 
kategooria täiendab olemasolevaid 
kauplemiskohtade liike. Kui reguleeritud 
turgusid ja mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme iseloomustab suvatu 
tehingute sõlmimine, siis organiseeritud 
kauplemissüsteemi korraldajal peab olema 
võimalus oma suva järgi mõjutada, kuidas 
tehing sõlmitakse. Seetõttu peaks 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt käitatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis sõlmitud tehingute 
juurde kuuluma ärireeglite järgimine ning 
parima tehingu sõlmimise ja 
kõrgetasemelise klientide korralduste 
töötlemise kohustus. Teisalt, kuna 
organiseeritud kauplemissüsteem kujutab 
aga endast tõelist kauplemisplatvormi, 
peaks platvormi korraldaja olema 
neutraalne. Seepärast ei tohiks 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldajal olla lubatud sõlmida 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
tehinguid mitme kolmandast osapoolest 
ostu- ja müügihuvi vahel, kaasa arvatud 
klientide korralduste vahel, mis on toodud 
süsteemi kokku tema enda omanduses 
oleva kapitali vastu. See välistab ka selle, 
et organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldaja tegutseb enda käitatavas 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kliendi korralduste süsteemse täitjana.

(8) Uus organiseeritud kauplemissüsteemi 
kategooria täiendab olemasolevaid 
kauplemiskohtade liike. Kui reguleeritud 
turgusid ja mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme iseloomustab suvatu 
tehingute sõlmimine, siis organiseeritud 
kauplemissüsteemi korraldajal peab olema 
võimalus oma suva järgi mõjutada, kuidas 
tehing sõlmitakse. Seetõttu peaks 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt käitatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis sõlmitud tehingute 
juurde kuuluma ärireeglite järgimine ning 
parima tehingu sõlmimise ja 
kõrgetasemelise klientide korralduste 
töötlemise kohustus. Teisalt, kuna 
organiseeritud kauplemissüsteem kujutab 
aga endast tõelist kauplemisplatvormi, 
peaks platvormi korraldaja olema 
neutraalne. See välistab ka selle, et 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldaja tegutseb enda käitatavas 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kliendi korralduste süsteemse täitjana. 
Teatud olukordades peaks organiseeritud 
kauplemissüsteem saama kasutada 
omaenda kapitali klientide korralduste 
lihtsustamiseks, iseäranis vähem 
likviidsete turgude ning vähemate 
turuosaliste korral. See on iseäranis 
oluline mitteomakapitaliturgudel.

Or. en
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Selgitus

Organiseeritud kauplemissüsteemi toimimiseks on vajalik, et investeerimisühing kasutaks 
enda omanduses olevat kapitali, kuna ostvad ühingud ei soovi olla üksteise vastaspooled, mis 
lisaks protsessi vastuvõetamatut riski. Sel põhjusel peab organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldaja olema võimeline kasutama enda kapitali, et lihtsustada klientide tehinguid ning 
vähendada kohaselt riski, mis tekib kliendiga kauplemisel.

Muudatusettepanek 113
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Uus organiseeritud kauplemissüsteemi 
kategooria täiendab olemasolevaid 
kauplemiskohtade liike. Kui reguleeritud 
turgusid ja mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme iseloomustab suvatu 
tehingute sõlmimine, siis organiseeritud 
kauplemissüsteemi korraldajal peab 
olema võimalus oma suva järgi mõjutada, 
kuidas tehing sõlmitakse. Seetõttu peaks 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt käitatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis sõlmitud tehingute 
juurde kuuluma ärireeglite järgimine ning 
parima tehingu sõlmimise ja 
kõrgetasemelise klientide korralduste 
töötlemise kohustus. Teisalt, kuna 
organiseeritud kauplemissüsteem kujutab 
aga endast tõelist kauplemisplatvormi,
peaks platvormi korraldaja olema 
neutraalne. Seepärast ei tohiks 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldajal olla lubatud sõlmida 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
tehinguid mitme kolmandast osapoolest 
ostu- ja müügihuvi vahel, kaasa arvatud 
klientide korralduste vahel, mis on toodud 
süsteemi kokku tema enda omanduses 
oleva kapitali vastu. See välistab ka selle, 
et organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldaja tegutseb enda käitatavas 

(8) Olemasolevate kauplemiskohtade 
liikide selgitamine on vajalik selleks, et 
kõikidele kauplemistegevustele 
kohaldataks samu eeskirju. Iseäranis 
reguleeritud turgude ja mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide määratluste 
selgitused peaks selgitama, et suvatu 
tehingute sõlmimine reguleeritud turgudel 
või mitmepoolsetes kauplemissüsteemides 
on täiesti eraldiseisev kliendipõhistest 
nõuetest, mis esitatakse vahendajatele 
klientide korralduste täitmisel, ning 
lisandub neile nõuetele. Seetõttu peaks 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt käitatavatel reguleeritud turgudel 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis
sõlmitud tehingute juurde jätkuvalt 
kuuluma ärireeglite järgimine ning parima 
tehingu sõlmimise ja kõrgetasemelise 
klientide korralduste töötlemise kohustus. 
Teisalt, kuna turupõhised eeskirjad, mis 
on seotud kauplemisplatvormi
käitamisega, erinevad vahendaja 
kliendipõhistest kohustustest, tuleb 
mõlemale platvormi liigile jätkuvalt 
kohaldada suvatu tehingute sõlmimise 
nõuet.
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organiseeritud kauplemissüsteemis 
kliendi korralduste süsteemse täitjana.

Or. en

Selgitus

Kõik turu korraldaja või investeerimisühingu poolt käitatavad kauplemisplatvormid peaksid 
järgima samu eeskirju, kaasa arvatud läbipaistvuse, suvatu tehingute sooritamise, 
mittediskrimineeriva juurdepääsu ja turu täieliku järelevalve nõuet. Kauplemiskoht, kus 
üksikud platvormid ei järgi samu eeskirju, iseäranis suvatut tehingute sooritamist, ohustab 
kauplemishinna kujundamisprotsessi ning investorite kaitset.

Muudatusettepanek 114
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Uus organiseeritud kauplemissüsteemi 
kategooria täiendab olemasolevaid 
kauplemiskohtade liike. Kui reguleeritud 
turgusid ja mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme iseloomustab suvatu 
tehingute sõlmimine, siis organiseeritud 
kauplemissüsteemi korraldajal peab olema 
võimalus oma suva järgi mõjutada, kuidas 
tehing sõlmitakse. Seetõttu peaks 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt käitatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis sõlmitud tehingute 
juurde kuuluma ärireeglite järgimine ning 
parima tehingu sõlmimise ja 
kõrgetasemelise klientide korralduste 
töötlemise kohustus. Teisalt, kuna 
organiseeritud kauplemissüsteem kujutab 
aga endast tõelist kauplemisplatvormi, 
peaks platvormi korraldaja olema 
neutraalne. Seepärast ei tohiks 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldajal olla lubatud sõlmida 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
tehinguid mitme kolmandast osapoolest 
ostu- ja müügihuvi vahel, kaasa arvatud 

(8) Uus organiseeritud kauplemissüsteemi 
kategooria täiendab olemasolevaid 
kauplemiskohtade liike. Kui reguleeritud 
turgusid ja mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme iseloomustab suvatu 
tehingute sõlmimine, siis organiseeritud 
kauplemissüsteemi korraldajal peab olema 
võimalus oma suva järgi mõjutada, kuidas 
tehing sõlmitakse. Seetõttu peaks 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt käitatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis sõlmitud tehingute 
juurde kuuluma ärireeglite järgimine, 
sealhulgas konfliktide lahendamine, ning 
parima tehingu sõlmimise ja 
kõrgetasemelise klientide korralduste 
töötlemise kohustus. Teisalt, kuna 
organiseeritud kauplemissüsteem kujutab 
aga endast tõelist kauplemisplatvormi, 
peaks platvormi korraldaja olema 
neutraalne. Seepärast ei tohiks 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldajal olla lubatud sõlmida 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
tehinguid mitme kolmandast osapoolest 
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klientide korralduste vahel, mis on toodud 
süsteemi kokku tema enda omanduses 
oleva kapitali vastu. See välistab ka selle, 
et organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldaja tegutseb enda käitatavas 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kliendi korralduste süsteemse täitjana.

ostu- ja müügihuvi vahel, kaasa arvatud 
klientide korralduste vahel, mis on toodud 
süsteemi kokku tema enda omanduses 
oleva kapitali vastu, välja arvatud siis, kui 
kõnealust kapitali kasutatakse klientide 
korralduste lihtsustamiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 115
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Uus organiseeritud kauplemissüsteemi 
kategooria täiendab olemasolevaid 
kauplemiskohtade liike. Kui reguleeritud 
turgusid ja mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme iseloomustab suvatu 
tehingute sõlmimine, siis organiseeritud 
kauplemissüsteemi korraldajal peab 
olema võimalus oma suva järgi mõjutada, 
kuidas tehing sõlmitakse. Seetõttu peaks 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt käitatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis sõlmitud tehingute 
juurde kuuluma ärireeglite järgimine ning 
parima tehingu sõlmimise ja 
kõrgetasemelise klientide korralduste 
töötlemise kohustus. Teisalt, kuna 
organiseeritud kauplemissüsteem kujutab 
aga endast tõelist kauplemisplatvormi, 
peaks platvormi korraldaja olema 
neutraalne. Seepärast ei tohiks 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldajal olla lubatud sõlmida 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
tehinguid mitme kolmandast osapoolest 
ostu- ja müügihuvi vahel, kaasa arvatud 
klientide korralduste vahel, mis on toodud 
süsteemi kokku tema enda omanduses 
oleva kapitali vastu. See välistab ka selle, 

(8) Olemasolevate reguleeritud turgude, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja 
süsteemsete täitjate liikide selgitamine on 
vajalik selleks, et kõikidele 
mitmepoolsetele ja kahepoolsetele 
kauplemistegevustele kohaldatakse samu 
eeskirju. Iseäranis reguleeritud turgude ja 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide 
määratluste ja neile kehtestatava korra 
selgitused peaksid selgitama, et mõlemad 
kauplemiskohad peavad rakendama 
suvatut tehingute sõlmimist. Seetõttu 
peaks investeerimisühingu või turu 
korraldaja poolt käitatavatel reguleeritud 
turgudel või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis sõlmitud tehingute 
juurde lisaks teistele turupõhistele 
eeskirjadele jätkuvalt kuuluma ärireeglite 
järgimine ning parima tehingu sõlmimise ja 
kõrgetasemelise klientide korralduste 
töötlemise kohustus.
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et organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldaja tegutseb enda käitatavas 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kliendi korralduste süsteemse täitjana.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Uus organiseeritud kauplemissüsteemi 
kategooria täiendab olemasolevaid 
kauplemiskohtade liike. Kui reguleeritud 
turgusid ja mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme iseloomustab suvatu
tehingute sõlmimine, siis organiseeritud 
kauplemissüsteemi korraldajal peab olema 
võimalus oma suva järgi mõjutada, kuidas 
tehing sõlmitakse. Seetõttu peaks 
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt käitatavas organiseeritud 
kauplemissüsteemis sõlmitud tehingute 
juurde kuuluma ärireeglite järgimine ning 
parima tehingu sõlmimise ja 
kõrgetasemelise klientide korralduste 
töötlemise kohustus. Teisalt, kuna 
organiseeritud kauplemissüsteem kujutab 
aga endast tõelist kauplemisplatvormi, 
peaks platvormi korraldaja olema 
neutraalne. Seepärast ei tohiks 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldajal olla lubatud sõlmida 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
tehinguid mitme kolmandast osapoolest 
ostu- ja müügihuvi vahel, kaasa arvatud 
klientide korralduste vahel, mis on toodud 
süsteemi kokku tema enda omanduses 
oleva kapitali vastu. See välistab ka selle, 
et organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldaja tegutseb enda käitatavas 
organiseeritud kauplemissüsteemis kliendi 

(8) Uus organiseeritud kauplemissüsteemi 
kategooria täiendab olemasolevaid 
kauplemiskohtade liike. Kui reguleeritud 
turgusid ja mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme iseloomustab suvatu 
tehingute sõlmimine, siis ainult selle 
klientidele ning mitte ühelegi 
krediidiasutusele või 
investeerimisühingule juurdepääsetava 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldajal peab olema võimalus oma suva 
järgi mõjutada, kuidas tehing sõlmitakse. 
Seetõttu peaks investeerimisühingu või 
turu korraldaja poolt käitatavas ainult selle 
klientidele juurdepääsetavas 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
sõlmitud tehingute juurde kuuluma 
ärireeglite järgimine ning parima tehingu 
sõlmimise ja kõrgetasemelise klientide 
korralduste töötlemise kohustus. Teisalt, 
kuna organiseeritud kauplemissüsteem 
kujutab aga endast tõelist 
kauplemisplatvormi, peaks platvormi 
korraldaja olema neutraalne. Seepärast ei 
tohiks organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldajal, mis pakub organiseeritud 
kauplemise korraldamist ja aktsiatega 
kauplemist, olla lubatud sõlmida 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
tehinguid mitme kolmandast osapoolest 
ostu- ja müügihuvi vahel, kaasa arvatud 
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korralduste süsteemse täitjana. klientide korralduste vahel, mis on toodud 
süsteemi kokku tema enda omanduses 
oleva kapitali vastu. See välistab ka selle, 
et organiseeritud kauplemissüsteemi 
korraldaja tegutseb enda käitatavas 
organiseeritud kauplemissüsteemis kliendi 
korralduste süsteemse täitjana.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kogu organiseeritud kauplemine peaks 
toimuma reguleeritud kauplemiskohtades 
ning olema täiesti läbipaistev, nii enne kui 
pärast kauplemist. Seetõttu tuleks 
läbipaistvusnõudeid kohaldada igat liiki 
kauplemiskohtade suhtes ning kõigi seal 
kaubeldavate finantsinstrumentide suhtes.

(9) Kogu organiseeritud kauplemine peaks 
toimuma reguleeritud kauplemiskohtades 
ning olema võimalikult läbipaistev, nii 
enne kui pärast kauplemist. Seetõttu tuleks 
asjakohaselt kalibreeritud 
läbipaistvusnõudeid kohaldada igat liiki 
kauplemiskohtade suhtes ning kõigi seal 
kaubeldavate finantsinstrumentide suhtes.

Or. en

Selgitus

Põhjenduse 9 tekst peaks olema kooskõlas põhjendustega 12 ja 14. Sõna „täiesti” viitab 
sellele, et kalibreerimine ei ole kavas.

Muudatusettepanek 118
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kogu organiseeritud kauplemine peaks (9) Kogu organiseeritud kauplemine peaks 
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toimuma reguleeritud kauplemiskohtades
ning olema täiesti läbipaistev, nii enne kui 
pärast kauplemist. Seetõttu tuleks 
läbipaistvusnõudeid kohaldada igat liiki 
kauplemiskohtade suhtes ning kõigi seal 
kaubeldavate finantsinstrumentide suhtes.

toimuma reguleeritud kauplemiskohtades 
ning olema täiesti läbipaistev, nii enne kui 
pärast kauplemist, nagu on asjakohane. 
Seetõttu tuleks läbipaistvusnõudeid 
kohaldada igat liiki kauplemiskohtade 
suhtes ning kõigi seal kaubeldavate 
finantsinstrumentide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Finantskriis tõi esile konkreetsed 
puudused selles valdkonnas, kuidas 
kauplemisvõimaluste alane teave ja muude 
finantsinstrumentide kui aktsiate hinnad on 
turuosalistele kättesaadavad, nimelt selle 
teabe ajastuse, detailsuse, võrdse 
juurdepääsu ja usaldusväärsuse osas. Seega 
tuleks kehtestada tehingueelse ja -järgse 
läbipaistvuse nõuded, milles oleks 
arvestatud konkreetset liiki instrumentide, 
mis ei ole aktsiad, erinevate omaduste ja 
turustruktuuridega. Selleks et tagada 
usaldusväärne läbipaistvusraamistik kõigi 
oluliste instrumentide jaoks, tuleks seda 
kohaldada võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete suhtes, mille kohta on 
avaldatud prospekt või mis on võetud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis, tuletisinstrumentide 
suhtes, millega kaubeldakse või mis on 
võetud kauplemisele reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
organiseeritud kauplemissüsteemides või 
mida peetakse kõlblikuks keskseks 
kliirimiseks, ning tehingujärgse 

(12) Finantskriis tõi esile konkreetsed 
puudused selles valdkonnas, kuidas 
kauplemisvõimaluste alane teave ja muude 
finantsinstrumentide kui aktsiate hinnad on 
turuosalistele kättesaadavad, nimelt selle 
teabe ajastuse, detailsuse, võrdse 
juurdepääsu ja usaldusväärsuse osas. Seega 
tuleks kehtestada tehingueelse ja -järgse 
läbipaistvuse nõuded, milles oleks 
arvestatud konkreetset liiki instrumentide, 
mis ei ole aktsiad, erinevate omaduste ja 
turustruktuuridega. Selleks et tagada 
usaldusväärne läbipaistvusraamistik kõigi 
oluliste instrumentide jaoks, tuleks seda 
kohaldada võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete suhtes, mille kohta on 
avaldatud prospekt või mis on võetud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis, tuletisinstrumentide 
suhtes, millega kaubeldakse või mis on 
võetud kauplemisele reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
organiseeritud kauplemissüsteemides või 
mida peetakse kõlblikuks keskseks 
kliirimiseks, ning tehingujärgse 
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läbipaistvuse osas samuti 
tuletisinstrumentide suhtes, millest on 
teatatud kauplemisteabehoidlatele. Seega 
jääksid läbipaistvusnõuete alt välja ainult 
sellised finantsinstrumendid, millega 
kaubeldakse ainult börsiväliselt, mida 
peetakse eriti mittelikviidseks või mis on 
olemuslikult eriotstarbelised.

läbipaistvuse osas samuti 
tuletisinstrumentide suhtes, millest on 
teatatud kauplemisteabehoidlatele. Seega 
jääksid tehingueelse ja -järgse 
läbipaistvuse nõuete alt välja ainult 
sellised finantsinstrumendid, millega 
kaubeldakse ainult börsiväliselt, mida ei 
peeta piisavalt likviidseks või mis on 
loomult eriotstarbelised.

Or. en

Selgitus

Likviidsus on peamine tegur pensionäride ja lõppinvestorite piisava kasumitaseme 
säilitamisel. Tehingueelse läbipaistvuse nõude kehtestamine vähendaks likviidsust. 
Tehingujärgne läbipaistvus on vajalik isegi puhaste börsiväliste tehingute puhul.

Muudatusettepanek 120
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Finantskriis tõi esile konkreetsed 
puudused selles valdkonnas, kuidas 
kauplemisvõimaluste alane teave ja muude 
finantsinstrumentide kui aktsiate hinnad on 
turuosalistele kättesaadavad, nimelt selle 
teabe ajastuse, detailsuse, võrdse 
juurdepääsu ja usaldusväärsuse osas. Seega 
tuleks kehtestada tehingueelse ja -järgse 
läbipaistvuse nõuded, milles oleks 
arvestatud konkreetset liiki instrumentide, 
mis ei ole aktsiad, erinevate omaduste ja 
turustruktuuridega. Selleks et tagada 
usaldusväärne läbipaistvusraamistik kõigi 
oluliste instrumentide jaoks, tuleks seda 
kohaldada võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete suhtes, mille kohta on 
avaldatud prospekt või mis on võetud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 

(12) Finantskriis tõi esile konkreetsed 
puudused selles valdkonnas, kuidas 
kauplemisvõimaluste alane teave ja muude 
finantsinstrumentide kui aktsiate hinnad on 
turuosalistele kättesaadavad, nimelt selle 
teabe ajastuse, detailsuse, võrdse 
juurdepääsu ja usaldusväärsuse osas. Seega 
tuleks kehtestada täpsed ja ajakohased 
tehingujärgse läbipaistvuse nõuded, milles 
oleks arvestatud konkreetset liiki 
instrumentide, mis ei ole aktsiad, erinevate 
omaduste ja turustruktuuridega. Selleks et 
tagada usaldusväärne läbipaistvusraamistik 
kõigi oluliste instrumentide jaoks, tuleks 
seda kohaldada võlakirjade ja 
struktureeritud finantstoodete suhtes, mille 
kohta on avaldatud prospekt või mis on 
võetud kauplemisele reguleeritud turul või 
millega kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
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kauplemissüsteemis, tuletisinstrumentide 
suhtes, millega kaubeldakse või mis on 
võetud kauplemisele reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
organiseeritud kauplemissüsteemides või 
mida peetakse kõlblikuks keskseks 
kliirimiseks, ning tehingujärgse 
läbipaistvuse osas samuti 
tuletisinstrumentide suhtes, millest on 
teatatud kauplemisteabehoidlatele. Seega 
jääksid läbipaistvusnõuete alt välja ainult 
sellised finantsinstrumendid, millega 
kaubeldakse ainult börsiväliselt, mida 
peetakse eriti mittelikviidseks või mis on 
olemuslikult eriotstarbelised.

kauplemissüsteemis, tuletisinstrumentide 
suhtes, millega kaubeldakse või mis on 
võetud kauplemisele reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
organiseeritud kauplemissüsteemides või 
mida peetakse kõlblikuks keskseks 
kliirimiseks, ning tehingujärgse 
läbipaistvuse osas samuti 
tuletisinstrumentide suhtes, millest on 
teatatud kauplemisteabehoidlatele. Seega 
jääksid läbipaistvusnõuete alt välja ainult 
sellised finantsinstrumendid, millega 
kaubeldakse ainult börsiväliselt, mida 
peetakse eriti mittelikviidseks või mis on 
olemuslikult eriotstarbelised.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Finantskriis tõi esile konkreetsed 
puudused selles valdkonnas, kuidas 
kauplemisvõimaluste alane teave ja muude 
finantsinstrumentide kui aktsiate hinnad on 
turuosalistele kättesaadavad, nimelt selle 
teabe ajastuse, detailsuse, võrdse 
juurdepääsu ja usaldusväärsuse osas. Seega 
tuleks kehtestada tehingueelse ja -järgse 
läbipaistvuse nõuded, milles oleks 
arvestatud konkreetset liiki instrumentide, 
mis ei ole aktsiad, erinevate omaduste ja 
turustruktuuridega. Selleks et tagada 
usaldusväärne läbipaistvusraamistik kõigi 
oluliste instrumentide jaoks, tuleks seda 
kohaldada võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete suhtes, mille kohta on 
avaldatud prospekt või mis on võetud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 

(12) Finantskriis tõi esile konkreetsed 
puudused selles valdkonnas, kuidas 
kauplemisvõimaluste alane teave ja muude 
finantsinstrumentide kui aktsiate hinnad on 
turuosalistele kättesaadavad, nimelt selle 
teabe ajastuse, detailsuse, võrdse 
juurdepääsu ja usaldusväärsuse osas. Seega 
tuleks kehtestada tehingueelse ja -järgse 
läbipaistvuse nõuded, milles oleks 
arvestatud konkreetset liiki instrumentide, 
mis ei ole aktsiad, erinevate omaduste ja 
turustruktuuridega. Selleks et tagada 
usaldusväärne läbipaistvusraamistik kõigi 
oluliste instrumentide jaoks, tuleks seda 
kohaldada võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete suhtes, mille kohta on 
avaldatud prospekt või mis on võetud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, tuletisinstrumentide 
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kauplemissüsteemis, tuletisinstrumentide 
suhtes, millega kaubeldakse või mis on 
võetud kauplemisele reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
organiseeritud kauplemissüsteemides või 
mida peetakse kõlblikuks keskseks 
kliirimiseks, ning tehingujärgse 
läbipaistvuse osas samuti 
tuletisinstrumentide suhtes, millest on 
teatatud kauplemisteabehoidlatele. Seega 
jääksid läbipaistvusnõuete alt välja ainult 
sellised finantsinstrumendid, millega 
kaubeldakse ainult börsiväliselt, mida 
peetakse eriti mittelikviidseks või mis on 
olemuslikult eriotstarbelised.

suhtes, millega kaubeldakse või mis on 
võetud kauplemisele reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
mida peetakse kõlblikuks keskseks 
kliirimiseks, ning tehingujärgse 
läbipaistvuse osas samuti 
tuletisinstrumentide suhtes, millest on 
teatatud kauplemisteabehoidlatele. Seega 
jääksid läbipaistvusnõuete alt välja ainult 
sellised finantsinstrumendid, millega 
kaubeldakse ainult börsiväliselt, mida 
peetakse eriti mittelikviidseks või mis on 
olemuslikult eriotstarbelised.

Or. en

Selgitus

Kõik turu korraldaja või investeerimisühingu poolt käitatavad kauplemisplatvormid peaksid 
järgima samu eeskirju, kaasa arvatud läbipaistvuse, suvatu tehingute sooritamise, 
mittediskrimineeriva juurdepääsu ja turu täieliku järelevalve nõuet. Kauplemiskoht, kus 
üksikud platvormid ei järgi samu eeskirju, iseäranis suvatut tehingute sooritamist, ohustab 
kauplemishinna kujundamisprotsessi ning investorite kaitset.

Muudatusettepanek 122
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Finantskriis tõi esile konkreetsed 
puudused selles valdkonnas, kuidas 
kauplemisvõimaluste alane teave ja muude 
finantsinstrumentide kui aktsiate hinnad on 
turuosalistele kättesaadavad, nimelt selle 
teabe ajastuse, detailsuse, võrdse 
juurdepääsu ja usaldusväärsuse osas. Seega 
tuleks kehtestada tehingueelse ja -järgse 
läbipaistvuse nõuded, milles oleks 
arvestatud konkreetset liiki instrumentide, 
mis ei ole aktsiad, erinevate omaduste ja 
turustruktuuridega. Selleks et tagada 

(12) Finantskriis tõi esile konkreetsed 
puudused selles valdkonnas, kuidas 
kauplemisvõimaluste alane teave ja muude 
finantsinstrumentide kui aktsiate hinnad on 
turuosalistele kättesaadavad, nimelt selle 
teabe ajastuse, detailsuse, võrdse 
juurdepääsu ja usaldusväärsuse osas. Seega 
tuleks kehtestada tehingueelse ja -järgse 
läbipaistvuse nõuded, milles oleks 
arvestatud konkreetset liiki instrumentide, 
mis ei ole aktsiad, erinevate omaduste ja 
turustruktuuridega. Selleks et tagada 
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usaldusväärne läbipaistvusraamistik kõigi 
oluliste instrumentide jaoks, tuleks seda 
kohaldada võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete suhtes, mille kohta on 
avaldatud prospekt või mis on võetud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis, tuletisinstrumentide 
suhtes, millega kaubeldakse või mis on 
võetud kauplemisele reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
organiseeritud kauplemissüsteemides või
mida peetakse kõlblikuks keskseks 
kliirimiseks, ning tehingujärgse 
läbipaistvuse osas samuti 
tuletisinstrumentide suhtes, millest on 
teatatud kauplemisteabehoidlatele. Seega 
jääksid läbipaistvusnõuete alt välja ainult 
sellised finantsinstrumendid, millega 
kaubeldakse ainult börsiväliselt, mida 
peetakse eriti mittelikviidseks või mis on 
olemuslikult eriotstarbelised.

usaldusväärne läbipaistvusraamistik kõigi 
oluliste instrumentide jaoks, tuleks seda 
kohaldada võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete suhtes, mille kohta on 
avaldatud prospekt või mis on võetud
kauplemisele reguleeritud turul ja millega 
kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis, tuletisinstrumentide 
suhtes, millega kaubeldakse või mis on 
võetud kauplemisele reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
organiseeritud kauplemissüsteemides ja
mida peetakse kõlblikuks keskseks 
kliirimiseks, ning tehingujärgse 
läbipaistvuse osas samuti 
tuletisinstrumentide suhtes, millest on 
teatatud kauplemisteabehoidlatele. Seega 
jääksid läbipaistvusnõuete alt välja ainult 
sellised finantsinstrumendid, millega 
kaubeldakse ainult börsiväliselt, mida ei 
peeta piisavalt likviidseks või mis on 
olemuslikult eriotstarbelised.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Finantskriis tõi esile konkreetsed 
puudused selles valdkonnas, kuidas 
kauplemisvõimaluste alane teave ja muude 
finantsinstrumentide kui aktsiate hinnad on 
turuosalistele kättesaadavad, nimelt selle 
teabe ajastuse, detailsuse, võrdse 
juurdepääsu ja usaldusväärsuse osas. Seega 
tuleks kehtestada tehingueelse ja -järgse
läbipaistvuse nõuded, milles oleks 
arvestatud konkreetset liiki instrumentide, 
mis ei ole aktsiad, erinevate omaduste ja 
turustruktuuridega. Selleks et tagada 

(12) Finantskriis tõi esile konkreetsed 
puudused selles valdkonnas, kuidas 
kauplemisvõimaluste alane teave ja muude 
finantsinstrumentide kui aktsiate hinnad on 
turuosalistele kättesaadavad, nimelt selle 
teabe ajastuse, detailsuse, võrdse 
juurdepääsu ja usaldusväärsuse osas. Seega 
tuleks kehtestada tehingueelse ja -järgse 
läbipaistvuse nõuded, milles oleks 
arvestatud konkreetset liiki instrumentide, 
mis ei ole aktsiad, erinevate omaduste ja 
turustruktuuridega. Selleks et tagada 
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usaldusväärne läbipaistvusraamistik kõigi 
oluliste instrumentide jaoks, tuleks seda 
kohaldada võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete suhtes, mille kohta on 
avaldatud prospekt või mis on võetud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis, tuletisinstrumentide 
suhtes, millega kaubeldakse või mis on 
võetud kauplemisele reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
organiseeritud kauplemissüsteemides või 
mida peetakse kõlblikuks keskseks 
kliirimiseks, ning tehingujärgse 
läbipaistvuse osas samuti 
tuletisinstrumentide suhtes, millest on 
teatatud kauplemisteabehoidlatele. Seega 
jääksid läbipaistvusnõuete alt välja ainult 
sellised finantsinstrumendid, millega 
kaubeldakse ainult börsiväliselt, mida 
peetakse eriti mittelikviidseks või mis on 
olemuslikult eriotstarbelised.

usaldusväärne läbipaistvusraamistik kõigi 
oluliste instrumentide jaoks, tuleks seda 
kohaldada võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete suhtes, mille kohta on 
avaldatud prospekt või mis on võetud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, tuletisinstrumentide 
suhtes, millega kaubeldakse või mis on 
võetud kauplemisele reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
mida peetakse kõlblikuks keskseks 
kliirimiseks, ning tehingujärgse 
läbipaistvuse osas samuti 
tuletisinstrumentide suhtes, millest on 
teatatud kauplemisteabehoidlatele. Seega 
jääksid läbipaistvusnõuete alt välja ainult 
sellised finantsinstrumendid, millega 
kaubeldakse ainult börsiväliselt, mida 
peetakse eriti mittelikviidseks või mis on 
olemuslikult eriotstarbelised.

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

Or. en

Muudatusettepanek 124
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Finantskriis tõi esile konkreetsed 
puudused selles valdkonnas, kuidas 
kauplemisvõimaluste alane teave ja muude 
finantsinstrumentide kui aktsiate hinnad on 
turuosalistele kättesaadavad, nimelt selle 
teabe ajastuse, detailsuse, võrdse 
juurdepääsu ja usaldusväärsuse osas. Seega 

(12) Finantskriis tõi esile konkreetsed 
puudused selles valdkonnas, kuidas 
kauplemisvõimaluste alane teave ja muude 
finantsinstrumentide kui aktsiate hinnad on 
turuosalistele kättesaadavad, nimelt selle 
teabe ajastuse, detailsuse, võrdse 
juurdepääsu ja usaldusväärsuse osas. Seega 
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tuleks kehtestada tehingueelse ja -järgse 
läbipaistvuse nõuded, milles oleks 
arvestatud konkreetset liiki instrumentide, 
mis ei ole aktsiad, erinevate omaduste ja 
turustruktuuridega. Selleks et tagada 
usaldusväärne läbipaistvusraamistik kõigi 
oluliste instrumentide jaoks, tuleks seda 
kohaldada võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete suhtes, mille kohta on 
avaldatud prospekt või mis on võetud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis, tuletisinstrumentide 
suhtes, millega kaubeldakse või mis on 
võetud kauplemisele reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
organiseeritud kauplemissüsteemides või 
mida peetakse kõlblikuks keskseks 
kliirimiseks, ning tehingujärgse
läbipaistvuse osas samuti 
tuletisinstrumentide suhtes, millest on 
teatatud kauplemisteabehoidlatele. Seega 
jääksid läbipaistvusnõuete alt välja ainult 
sellised finantsinstrumendid, millega 
kaubeldakse ainult börsiväliselt, mida 
peetakse eriti mittelikviidseks või mis on 
olemuslikult eriotstarbelised.

tuleks kehtestada tehingueelse ja -järgse 
läbipaistvuse nõuded, milles oleks 
arvestatud konkreetset liiki instrumentide, 
mis ei ole aktsiad, erinevate omaduste ja 
turustruktuuridega. Selleks et tagada 
usaldusväärne läbipaistvusraamistik kõigi 
oluliste instrumentide jaoks, tuleks seda 
kohaldada võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete suhtes, mille kohta on 
avaldatud prospekt või mis on võetud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis, tuletisinstrumentide 
suhtes, millega kaubeldakse või mis on 
võetud kauplemisele reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
organiseeritud kauplemissüsteemides või 
mida peetakse kõlblikuks keskseks 
kliirimiseks, ning tehingujärgse 
läbipaistvuse osas samuti 
tuletisinstrumentide suhtes, millest on 
teatatud kauplemisteabehoidlatele.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Valuutaturg on mitmete ekspordile 
suunatud ettevõtete jaoks ülimalt oluline. 
Seega on tähtis tagada valuutaturgude 
läbipaistvus ja ausameelsus. Neid 
põhimõtteid ohustab kõige suurema 
tõenäosusega valuutatuletisinstrumentide 
turgude liiga vähene läbipaistvus. 
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Tuletisinstrumentide läbipaistvusnõuded 
peaksid seetõttu hõlmama ka selliseid 
tagatisi, mis eeldavad sularahaarveldust, 
mis määratakse kindlaks valuutakursside 
alusel (valuuta vahetustehingud). 
Tehingutele makseinstrumentidega 
välisvaluuta hetketehingute turgudel ei 
peaks siiski kehtima käesoleva direktiivi 
kohased nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Õiguskindluse tagamiseks on 
oluline selgitada, et kindlustuslepingud, 
mis on seotud mis tahes tegevusega, mis 
kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II) I lisas 
esitatud klassi, ei kuulu juhul, kui need 
on sõlmitud kindlustusandjaga, 
edasikindlustusandjaga, kolmanda riigi 
kindlustusandjaga või kolmanda riigi 
edasikindlustusandjaga, käesoleva 
määruse tähenduses tuletisinstrumentide 
või tuletislepingute hulka.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Tehingueelset läbipaistvust 
arvestades ja turgude puhul, kus 
kaubeldakse muude finantsinstrumentide 
kui aktsiatega, on oluline arvesse võtta 
finantssektoriväliste üksuste vajadusi. 
Praegu kasutavad finantssektorivälised 
üksused hinnapäringul põhinevaid 
elektroonilisi platvorme. Selliseid 
elektroonilisi platvorme kasutab enamik 
finantssektoriväliseid lõppkasutajaid 
tõhusa viisina esitada börsiväliste 
tuletisinstrumentide tehingute kohta 
hinnapäring samaaegselt mitmele 
finantssektori vastaspoolele, mis tagab 
konkurentsivõimelise hinnakujunduse 
ning tehingute lihtsa ja tõhusa 
sooritamise. Käesoleva määruse 
eesmärgiks ei ole tehingueelse 
läbipaistvuse nõuete kehtestamise teel 
vältida häälmaaklerlust või nimetatud 
elektroonilist meetodit kindla tehingu 
hinna küsimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et tagada erinevate 
kauplemiskohtade puhul ühetaoliselt 
kohaldatavad tingimused, tuleks kohaldada 
eri liiki kauplemiskohtade suhtes samu 
tehingueelse ja tehingujärgse läbipaistvuse 
nõudeid. Läbipaistvuse nõuded peaksid 
olema piiritletud eraldi erinevate 
instrumendiliikide kohta, sealhulgas 
aktsiate, võlakirjade ja tuletisinstrumentide 

(14) Selleks et tagada erinevate 
kauplemiskohtade puhul ühetaoliselt 
kohaldatavad tingimused, tuleks kohaldada 
eri liiki kauplemiskohtade suhtes samu 
tehingueelse ja tehingujärgse läbipaistvuse 
nõudeid. Läbipaistvuse nõuded peaksid 
olema kohandatud vastama iga 
finantsinstrumendi liigi ja turu 
omadustele ning olema seetõttu piiritletud 
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jaoks, ning eri liiki kauplemiste kohta, 
sealhulgas tellimusraamatupõhise ja
noteeringupõhise kauplemissüsteemi jaoks, 
kui ka hübriid- ja häälmaaklerluse süsteemi 
jaoks, ning võtma arvesse siseriikliku turu 
emissioonimahtu, tehingumahtu ja
omadusi.

eraldi erinevate instrumendiliikide kohta, 
sealhulgas aktsiate, võlakirjade ja 
tuletisinstrumentide jaoks, ning eri liiki 
kauplemiste kohta, sealhulgas 
tellimusraamatupõhise, noteeringupõhise, 
hinnapäringupõhise ja automaatse
kauplemissüsteemi jaoks, kui ka hübriid- ja 
häälmaaklerluse süsteemi (s.t turumudeli) 
jaoks, ning võtma arvesse 
emissioonimahtu, kauplemisaktiivsust, 
turuosaliste arvu ja liiki, korralduse või 
tehingu mahtu, riigisisese turu omadusi,
nagu valuutapiirkonda, emitentide liike, 
turu suurust ja küpsust ning teisi olulisi 
kriteeriume antud turu likviidsuse 
hindamiseks.

Or. en

Selgitus

Väiksemate võlakirjaturgude jaoks on osalejate arv oluline, kuna likviidsus sõltub sellest, kui 
palju investoreid turul on. Tehingueelse ja -järgse läbipaistvuse nõuete piiritlemisel peaks 
olema võimalik võtta arvesse turuosaliste liiki ja arvu. Hinnapäringul põhinev mudel, mille 
puhul valivad kliendid parima hinna mitme mittelikviidseid instrumente pakkuva diileri seast, 
on samuti võlakirjaturgude jaoks oluline.

Muudatusettepanek 129
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et tagada erinevate 
kauplemiskohtade puhul ühetaoliselt 
kohaldatavad tingimused, tuleks kohaldada 
eri liiki kauplemiskohtade suhtes samu 
tehingueelse ja tehingujärgse läbipaistvuse 
nõudeid. Läbipaistvuse nõuded peaksid 
olema piiritletud eraldi erinevate 
instrumendiliikide kohta, sealhulgas 
aktsiate, võlakirjade ja tuletisinstrumentide 
jaoks, ning eri liiki kauplemiste kohta, 
sealhulgas tellimusraamatupõhise ja

(14) Selleks et tagada erinevate
kauplemiskohtade puhul ühetaoliselt 
kohaldatavad tingimused, tuleks kohaldada 
eri liiki kauplemiskohtade suhtes samu 
tehingueelse ja tehingujärgse läbipaistvuse 
nõudeid. Läbipaistvuse nõuded peaksid 
olema piiritletud eraldi erinevate 
instrumendiliikide kohta, sealhulgas 
aktsiate, võlakirjade ja tuletisinstrumentide 
jaoks, ning eri liiki kauplemiste kohta, 
sealhulgas tellimusraamatupõhise, 
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noteeringupõhise kauplemissüsteemi jaoks, 
kui ka hübriid- ja häälmaaklerluse süsteemi 
jaoks, ning võtma arvesse siseriikliku turu 
emissioonimahtu, tehingumahtu ja 
omadusi.

noteeringupõhise ja hinnapäringupõhise 
kauplemissüsteemi jaoks, kui ka hübriid- ja 
häälmaaklerluse süsteemi jaoks, ning
võtma arvesse siseriikliku turu 
emissioonimahtu, tehingumahtu ja 
omadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et tagada erinevate 
kauplemiskohtade puhul ühetaoliselt 
kohaldatavad tingimused, tuleks kohaldada 
eri liiki kauplemiskohtade suhtes samu 
tehingueelse ja tehingujärgse läbipaistvuse 
nõudeid. Läbipaistvuse nõuded peaksid 
olema piiritletud eraldi erinevate 
instrumendiliikide kohta, sealhulgas 
aktsiate, võlakirjade ja tuletisinstrumentide 
jaoks, ning eri liiki kauplemiste kohta, 
sealhulgas tellimusraamatupõhise ja 
noteeringupõhise kauplemissüsteemi jaoks, 
kui ka hübriid- ja häälmaaklerluse 
süsteemi jaoks, ning võtma arvesse 
siseriikliku turu emissioonimahtu, 
tehingumahtu ja omadusi.

(14) Selleks et tagada erinevate 
kauplemiskohtade puhul ühetaoliselt 
kohaldatavad tingimused, tuleks kohaldada 
eri liiki kauplemiskohtade suhtes samu 
tehingueelse ja tehingujärgse läbipaistvuse 
nõudeid. Läbipaistvuse nõuded peaksid 
olema piiritletud eraldi erinevate 
instrumendiliikide kohta, sealhulgas 
aktsiate, võlakirjade ja tuletisinstrumentide 
jaoks, ning eri liiki kauplemiste kohta, 
sealhulgas tellimusraamatupõhise ja 
noteeringupõhise kauplemissüsteemi jaoks,
nagu näiteks hinnapäringupõhise ja
hübriid- ja häälmaaklerluse süsteemi jaoks, 
ning võtma arvesse siseriikliku turu 
emissioonimahtu, tehingumahtu ja 
omadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Läbipaistvusnõuded peaksid olema 
proportsionaalsed, arvestades, et 
läbipaistvus ja likviidsus peavad olema 
asjakohaselt tasakaalus ning pidama 
seega silmas nii investorite kui ka 
riigivõlakirja emitentide vajadusi ning 
turu likviidsust. Nõuded ei tohiks olla 
vastuolus finantsstabiilsuse või 
regulatiivsete eesmärkidega, nagu näiteks 
finantseerimisasutuste reguleerimisega.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse taseme määramisel tuleb arvesse võtta kõiki olulisi asjaolusid ning huve. 
Nõuded ei tohiks peegeldada ainult investorite huve. Arvesse tuleb võtta ka emitentide 
vajadust madalate finantseerimiskulude järele ning teisi üldhuve finantsstabiilsuse säilitamise 
vaatepunktist. Läbipaistvusnõuete piiritlemine peaks sellest tulenevalt põhinema ettevaatuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtetel.

Muudatusettepanek 132
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Selgelt tuleks eristada turuosaliste 
kasutatavat algoritmkauplemist ning 
algoritmide kasutamist tehingujärgsete 
riskivähendamisteenuste, nagu näiteks 
liittehingute sooritamise teenuste poolt. 
Liittehingute sooritamise teenuseid ei 
tuleks käsitleda algoritmkauplemise 
klassina. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve peaks 
sätestama, mil määral kohaldatakse 
liittehingute sooritamise teenust 
pakkuvatele kauplemiskohtadele 
kõnealuste teenuste osutamise tähenduses 
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artikli 18 lõikeid 1 kuni 3 ja artikli 20 
lõiget 3.

Or. en

Selgitus

Algoritmkauplemise (mille reguleerimist taotletakse finantsinstrumentide turgude direktiivi 
ettepanekutega) ja algoritmipõhise tehingujärgse riskivähendamismeetme vahel on selge 
erinevus. Käesolev põhjendus on vajalik tagamaks, et teatud kauplemisliigist tekkinud 
probleemide lahendamisele suunatud eeskirjad ei takista või ei piira tahtmatult tehingujärgse 
riskivähendamismeetme kasutamist.

Muudatusettepanek 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Investeerimisühingut, kes täidab 
kliendi korraldusi enda omanduses oleva 
kapitali vastu, tuleks käsitada kliendi 
korralduste süsteemse täitjana, välja 
arvatud juhul, kui tehinguid teostatakse 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme
juhuslikult, ajutiselt ja ebaregulaarselt. 
Kliendi korralduste süsteemne täitja tuleks 
määratleda kui investeerimisühing, mis 
tegeleb organiseeritult, sageli ja 
süsteemselt omal arvel kliendi korralduste 
täitmisega väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või
organiseeritud kauplemissüsteemi. Selleks 
et tagada selle määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks tähtsustada mis tahes 
kahepoolset kauplemist klientidega ning 
kvantitatiivsed kriteeriumid peaksid 
täiendama kvalitatiivseid kriteeriume, kui 
on tegu nende investeerimisühingute 
kindlaksmääramisega, kes peavad ennast 
registreerima kliendi korralduste süsteemse 

(16) Investeerimisühingut, kes täidab 
kliendi korraldusi enda omanduses oleva 
kapitali vastu, tuleks käsitada kliendi 
korralduste süsteemse täitjana, välja 
arvatud juhul, kui tehinguid teostatakse 
börsiväliselt. Börsiväline kauplemine 
viitab kahepoolsele kauplemisele, mida 
teostatakse väljaspool kliendi korralduste 
süsteemseid täitjaid ajutiselt ja 
ebaregulaarselt võrdsete vastaspooltega ja 
standardset turumahtu ületavas mahus. 
Mis tahes platvormi ei saa määratluse 
järgi lugeda börsiväliseks, kuna see ei saa 
olla ajutine ega ebaregulaarne. Mis tahes 
kauplemist, mis ühendab mitmepoolse ja 
kahepoolse kauplemise omadusi, ei tuleks 
samuti lugeda börsiväliseks, vaid jagada 
selle asemel eraldiseisvateks 
mitmepoolseteks ja kahepoolseteks 
komponentideks. Kliendi korralduste 
süsteemse täitja all mõistetakse 
investeerimisühingut, mis teeb 
organiseeritult, sageli ja süstemaatiliselt 
oma arvel tehinguid, täites klientide 
korraldusi väljaspool reguleeritud turgu või



AM\901839ET.doc 41/183 PE489.472v01-00

ET

täitjana, nagu sätestatud direktiivi 
2004/39/EÜ rakendamise komisjoni 
määruse nr 1287/2006 artiklis 21. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem või rakendus, kus mitmed 
kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuvid kohtuvad omavahel ühtses 
süsteemis, siis kliendi korralduste 
süsteemsel täitjal ei tohiks olla lubatud 
kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuvisid kokku viia.

mitmepoolset kauplemissüsteemi. Selleks 
et tagada selle määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks tähtsustada mis tahes 
kahepoolset kauplemist klientidega ning 
kvantitatiivsed kriteeriumid peaksid 
täiendama kvalitatiivseid kriteeriume, kui 
on tegu nende investeerimisühingute 
kindlaksmääramisega, kes peavad ennast 
registreerima kliendi korralduste süsteemse 
täitjana, nagu sätestatud direktiivi 
2004/39/EÜ rakendamise komisjoni 
määruse nr 1287/2006 artiklis 21. Kliendi 
korralduste süsteemsel täitjal ei tohiks olla 
lubatud kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuvisid kokku viia.

Or. en

Selgitus

Mis tahes olemasolevate seaduselünkade kaotamiseks on vaja selgelt määratleda börsiväline 
kauplemine. Seega peaks käesoleva põhjenduse keskne sisu olema esitatud ka selle määruse 
määratlusi sisaldavas artiklis.

Muudatusettepanek 134
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Investeerimisühingut, kes täidab 
kliendi korraldusi enda omanduses oleva 
kapitali vastu, tuleks käsitada kliendi 
korralduste süsteemse täitjana, välja 
arvatud juhul, kui tehinguid teostatakse 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme 
juhuslikult, ajutiselt ja ebaregulaarselt. 
Kliendi korralduste süsteemne täitja tuleks 
määratleda kui investeerimisühing, mis 
tegeleb organiseeritult, sageli ja 

(16) Investeerimisühingut, kes täidab 
kliendi korraldusi enda omanduses oleva 
kapitali vastu, tuleks käsitada kliendi 
korralduste süsteemse täitjana, välja 
arvatud juhul, kui tehinguid teostatakse 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme ajutiselt 
ja ebaregulaarselt. Kliendi korralduste 
süsteemne täitja tuleks määratleda kui 
investeerimisühing, mis tegeleb 
organiseeritult ja süsteemselt omal arvel 
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süsteemselt omal arvel kliendi korralduste 
täitmisega väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Selleks 
et tagada selle määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks tähtsustada mis tahes 
kahepoolset kauplemist klientidega ning 
kvantitatiivsed kriteeriumid peaksid 
täiendama kvalitatiivseid kriteeriume, kui 
on tegu nende investeerimisühingute 
kindlaksmääramisega, kes peavad ennast 
registreerima kliendi korralduste süsteemse 
täitjana, nagu sätestatud direktiivi 
2004/39/EÜ rakendamise komisjoni 
määruse nr 1287/2006 artiklis 21. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem või rakendus, kus mitmed 
kolmandate osapoolte ostu- ja müügihuvid 
kohtuvad omavahel ühtses süsteemis, siis 
kliendi korralduste süsteemsel täitjal ei 
tohiks olla lubatud kolmandate osapoolte 
ostu- ja müügihuvisid kokku viia.

kliendi korralduste täitmisega väljaspool 
reguleeritud turgu, mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi. Selleks et tagada selle 
määratluse objektiivne ja tõhus 
kohaldamine investeerimisühingute suhtes, 
tuleks tähtsustada mis tahes kahepoolset 
kauplemist klientidega ning kvantitatiivsed 
kriteeriumid võiksid täiendada 
kvalitatiivseid kriteeriume, kui on tegu 
nende investeerimisühingute 
kindlaksmääramisega, kes peavad ennast 
registreerima kliendi korralduste süsteemse 
täitjana, nagu sätestatud direktiivi 
2004/39/EÜ rakendamise komisjoni 
määruse nr 1287/2006 artiklis 21. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem või rakendus, kus mitmed 
kolmandate osapoolte ostu- ja müügihuvid 
kohtuvad omavahel ühtses süsteemis, siis 
kliendi korralduste süsteemsel täitjal ei 
tohiks olla lubatud kolmandate osapoolte 
ostu- ja müügihuvisid kokku viia, välja 
arvatud siis, kui see toimub 
ebaregulaarselt.

Or. en

Selgitus

Mõnedel juhtudel on aktsia likviidsus väga madal ja fondi poolt või kliendi taotlusel 
emiteeritud positsioon on nii suur, et ainult kliendi korralduste süsteemne täitja saab selle 
positsiooni oma tellimusraamatusse võtta, et levitada algset positsiooni osadena teist korda. 
Nimetatud valikulise ja erandliku võimaluse lisamisega säilitame turu likviidsuse, eelkõige
VKEde kasuks.

Muudatusettepanek 135
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Investeerimisühingut, kes täidab 
kliendi korraldusi enda omanduses oleva 

(16) Investeerimisühingut, kes täidab 
kliendi korraldusi enda omanduses oleva 
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kapitali vastu, tuleks käsitada kliendi 
korralduste süsteemse täitjana, välja 
arvatud juhul, kui tehinguid teostatakse 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme
juhuslikult, ajutiselt ja ebaregulaarselt. 
Kliendi korralduste süsteemne täitja tuleks 
määratleda kui investeerimisühing, mis 
tegeleb organiseeritult, sageli ja 
süsteemselt omal arvel kliendi korralduste 
täitmisega väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või
organiseeritud kauplemissüsteemi. Selleks 
et tagada selle määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks tähtsustada mis tahes 
kahepoolset kauplemist klientidega ning 
kvantitatiivsed kriteeriumid peaksid 
täiendama kvalitatiivseid kriteeriume, kui 
on tegu nende investeerimisühingute 
kindlaksmääramisega, kes peavad ennast 
registreerima kliendi korralduste süsteemse 
täitjana, nagu sätestatud direktiivi 
2004/39/EÜ rakendamise komisjoni 
määruse nr 1287/2006 artiklis 21. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem või rakendus, kus mitmed 
kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuvid kohtuvad omavahel ühtses 
süsteemis, siis kliendi korralduste 
süsteemsel täitjal ei tohiks olla lubatud 
kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuvisid kokku viia.

kapitali vastu, tuleks käsitada kliendi 
korralduste süsteemse täitjana, välja 
arvatud juhul, kui tehinguid teostatakse 
börsiväliselt, kus kauplemise all 
mõistetakse kahepoolset kauplemist 
väljaspool reguleeritud turge ja
mitmepoolseid kauplemissüsteeme
juhuslikult, ajutiselt ja ebaregulaarselt 
standardset turumahtu ületavas mahus ja 
võrdsete vastaspooltega. Kliendi 
korralduste süsteemse täitja all mõistetakse 
investeerimisühingut, mis teeb 
organiseeritult, sageli ja süstemaatiliselt 
oma arvel tehinguid, täites klientide 
korraldusi väljaspool reguleeritud turgu või
mitmepoolset kauplemissüsteemi. Selleks 
et tagada selle määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks tähtsustada mis tahes 
kahepoolset kauplemist klientidega ning 
kvantitatiivsed kriteeriumid peaksid 
täiendama kvalitatiivseid kriteeriume, kui 
on tegu nende investeerimisühingute 
kindlaksmääramisega, kes peavad ennast 
registreerima kliendi korralduste süsteemse 
täitjana, nagu sätestatud direktiivi 
2004/39/EÜ rakendamise komisjoni 
määruse nr 1287/2006 artiklis 21. Kliendi 
korralduste süsteemsel täitjal ei tohiks olla 
lubatud kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuvisid kokku viia.

Or. en

Selgitus

Kõik turu korraldaja või investeerimisühingu poolt käitatavad kauplemisplatvormid peaksid 
järgima samu eeskirju, kaasa arvatud läbipaistvuse, suvatu tehingute sooritamise, 
mittediskrimineeriva juurdepääsu ja turu täieliku järelevalve nõuet. Kauplemiskoht, kus 
üksikud platvormid ei järgi samu eeskirju, iseäranis suvatut tehingute sooritamist, ohustab 
kauplemishinna kujundamisprotsessi ning investorite kaitset.
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Muudatusettepanek 136
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Investeerimisühingut, kes täidab 
kliendi korraldusi enda omanduses oleva 
kapitali vastu, tuleks käsitada kliendi 
korralduste süsteemse täitjana, välja 
arvatud juhul, kui tehinguid teostatakse 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme
juhuslikult, ajutiselt ja ebaregulaarselt.
Kliendi korralduste süsteemne täitja tuleks 
määratleda kui investeerimisühing, mis 
tegeleb organiseeritult, sageli ja 
süsteemselt omal arvel kliendi korralduste 
täitmisega väljaspool reguleeritud turgu,
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Selleks 
et tagada selle määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks tähtsustada mis tahes 
kahepoolset kauplemist klientidega ning
kvantitatiivsed kriteeriumid peaksid 
täiendama kvalitatiivseid kriteeriume, kui 
on tegu nende investeerimisühingute 
kindlaksmääramisega, kes peavad ennast 
registreerima kliendi korralduste süsteemse 
täitjana, nagu sätestatud direktiivi 
2004/39/EÜ rakendamise komisjoni 
määruse nr 1287/2006 artiklis 21. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem või rakendus, kus mitmed 
kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuvid kohtuvad omavahel ühtses 
süsteemis, siis kliendi korralduste 
süsteemsel täitjal ei tohiks olla lubatud 
kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuvisid kokku viia.

(16) Investeerimisühingut, kes täidab 
kliendi korraldusi enda omanduses oleva 
kapitali vastu, tuleks käsitada kliendi 
korralduste süsteemse täitjana, välja 
arvatud juhul, kui tehinguid teostatakse 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme 
juhuslikult, ajutiselt ja ebaregulaarselt.
Kliendi korralduste süsteemne täitja tuleks 
määratleda kui investeerimisühing, mis 
tegeleb organiseeritult, sageli ja 
süsteemselt omal arvel kliendi korralduste 
täitmisega väljaspool reguleeritud turgu või 
mitmepoolset kauplemissüsteemi. Selleks 
et tagada selle määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, peaksid kvantitatiivsed kriteeriumid 
täiendama kvalitatiivseid kriteeriume, kui 
on tegu nende investeerimisühingute 
kindlaksmääramisega, kes peavad ennast 
registreerima kliendi korralduste süsteemse 
täitjana, nagu sätestatud direktiivi 
2004/39/EÜ rakendamise komisjoni 
määruse nr 1287/2006 artiklis 21. Need 
kriteeriumid tuleks aktsiaturgude puhul 
määrata kindlaks üksikute aktsiate kohta, 
mitteaktsiaturgude puhul iga varaklassi 
kohta eraldi. Kvantitatiivsete 
kriteeriumide vastuvõtmine peaks aitama 
hinnata, kas ettevõtja tegutsemisel kliendi 
korralduste süsteemse täitjana on oluline 
majanduslik tähtsus asutuse enda või turu 
jaoks, võttes arvesse kas olulist osa 
ettevõtja enda majandustegevusest või 
kauplemistegevuse osa üksiku aktsia või 
mõne muu varaklassi kui aktsiate suhtes.

Or. de
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Selgitus

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

Muudatusettepanek 137
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Investeerimisühingut, kes täidab 
kliendi korraldusi enda omanduses oleva 
kapitali vastu, tuleks käsitada kliendi 
korralduste süsteemse täitjana, välja 
arvatud juhul, kui tehinguid teostatakse 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme 
juhuslikult, ajutiselt ja ebaregulaarselt.
Kliendi korralduste süsteemne täitja tuleks 
määratleda kui investeerimisühing, mis 
tegeleb organiseeritult, sageli ja 
süsteemselt omal arvel kliendi korralduste 
täitmisega väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Selleks 
et tagada selle määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks tähtsustada mis tahes 
kahepoolset kauplemist klientidega ning 
kvantitatiivsed kriteeriumid peaksid 
täiendama kvalitatiivseid kriteeriume, kui 
on tegu nende investeerimisühingute 
kindlaksmääramisega, kes peavad ennast 
registreerima kliendi korralduste süsteemse 
täitjana, nagu sätestatud direktiivi 

(16) Kliendi korralduste süsteemne täitja 
tuleks määratleda kui investeerimisühing, 
mis tegeleb organiseeritult, sageli ja 
süsteemselt omal arvel kliendi korralduste 
täitmisega väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Selleks 
et tagada selle määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute
suhtes, tuleks tähtsustada mis tahes 
kahepoolset kauplemist klientidega kliendi 
korralduse täitmise tulemusena ning 
kvantitatiivsed kriteeriumid peaksid 
täiendama kvalitatiivseid kriteeriume, kui 
on tegu nende investeerimisühingute 
kindlaksmääramisega, kes peavad ennast 
registreerima kliendi korralduste süsteemse 
täitjana, nagu sätestatud direktiivi 
2004/39/EÜ rakendamise komisjoni 
määruse nr 1287/2006 artiklis 21.
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2004/39/EÜ rakendamise komisjoni 
määruse nr 1287/2006 artiklis 21. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem või rakendus, kus mitmed 
kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuvid kohtuvad omavahel ühtses 
süsteemis, siis kliendi korralduste 
süsteemsel täitjal ei tohiks olla lubatud 
kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuvisid kokku viia.

Or. en

Selgitus

Kliendi korralduste süsteemse täitja tegutsemiskord peaks olema selgelt ja otseselt seotud 
korralduste täitmisega, nagu see on sätestatud finantsinstrumentide turgude direktiivi artikli 2 
lõike 1 punktis 3 esitatud määratluses.

Muudatusettepanek 138
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Investeerimisühingut, kes täidab 
kliendi korraldusi enda omanduses oleva 
kapitali vastu, tuleks käsitada kliendi 
korralduste süsteemse täitjana, välja 
arvatud juhul, kui tehinguid teostatakse 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme 
juhuslikult, ajutiselt ja ebaregulaarselt. 
Kliendi korralduste süsteemne täitja tuleks 
määratleda kui investeerimisühing, mis 
tegeleb organiseeritult, sageli ja 
süsteemselt omal arvel kliendi korralduste 
täitmisega väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Selleks 
et tagada selle määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks tähtsustada mis tahes 

(16) Investeerimisühingut, kes täidab 
kliendi korraldusi enda omanduses oleva 
kapitali vastu, tuleks käsitada kliendi 
korralduste süsteemse täitjana, välja 
arvatud juhul, kui tehinguid teostatakse 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme 
ettenägematult, ajutiselt ja ebaregulaarselt. 
Kliendi korralduste süsteemne täitja tuleks 
määratleda kui investeerimisühing, mis 
tegeleb organiseeritult, regulaarselt ja 
süsteemselt omal arvel kliendi korralduste 
täitmisega väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Selleks 
et tagada selle määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks tähtsustada mis tahes 
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kahepoolset kauplemist klientidega ning 
kvantitatiivsed kriteeriumid peaksid 
täiendama kvalitatiivseid kriteeriume, kui 
on tegu nende investeerimisühingute 
kindlaksmääramisega, kes peavad ennast 
registreerima kliendi korralduste süsteemse 
täitjana, nagu sätestatud direktiivi 
2004/39/EÜ rakendamise komisjoni 
määruse nr 1287/2006 artiklis 21. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem või rakendus, kus mitmed 
kolmandate osapoolte ostu- ja müügihuvid 
kohtuvad omavahel ühtses süsteemis, siis 
kliendi korralduste süsteemsel täitjal ei 
tohiks olla lubatud kolmandate osapoolte 
ostu- ja müügihuvisid kokku viia.

kahepoolset kauplemist klientidega ning 
kvantitatiivsed kriteeriumid peaksid 
täiendama kvalitatiivseid kriteeriume, kui 
on tegu nende investeerimisühingute 
kindlaksmääramisega, kes peavad ennast 
registreerima kliendi korralduste süsteemse 
täitjana, nagu sätestatud direktiivi 
2004/39/EÜ rakendamise komisjoni 
määruse nr 1287/2006 artiklis 21. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem või rakendus, kus mitmed 
kolmandate osapoolte ostu- ja müügihuvid 
kohtuvad omavahel ühtses süsteemis, siis 
kliendi korralduste süsteemsel täitjal ei 
tohiks olla lubatud kolmandate osapoolte 
ostu- ja müügihuvisid kokku viia.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Investeerimisühingut, kes täidab 
kliendi korraldusi enda omanduses oleva 
kapitali vastu, tuleks käsitada kliendi 
korralduste süsteemse täitjana, välja 
arvatud juhul, kui tehinguid teostatakse 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme
juhuslikult, ajutiselt ja ebaregulaarselt. 
Kliendi korralduste süsteemne täitja tuleks 
määratleda kui investeerimisühing, mis 
tegeleb organiseeritult, sageli ja 
süsteemselt omal arvel kliendi korralduste 
täitmisega väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või
organiseeritud kauplemissüsteemi. Selleks 
et tagada selle määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks tähtsustada mis tahes 

(16) Investeerimisühingut, kes täidab 
kliendi korraldusi enda omanduses oleva 
kapitali vastu, tuleks käsitada kliendi 
korralduste süsteemse täitjana, välja 
arvatud juhul, kui tehinguid teostatakse 
börsiväliselt. Kliendi korralduste 
süsteemse täitja all mõistetakse 
investeerimisühingut, mis teeb 
organiseeritult, sageli ja süstemaatiliselt 
oma arvel tehinguid, täites klientide 
korraldusi väljaspool reguleeritud turgu või
mitmepoolset kauplemissüsteemi. Selleks 
et tagada selle määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks tähtsustada mis tahes 
kahepoolset kauplemist klientidega ning 
kvantitatiivsed kriteeriumid peaksid 
täiendama kvalitatiivseid kriteeriume, kui 
on tegu nende investeerimisühingute 
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kahepoolset kauplemist klientidega ning 
kvantitatiivsed kriteeriumid peaksid 
täiendama kvalitatiivseid kriteeriume, kui 
on tegu nende investeerimisühingute
kindlaksmääramisega, kes peavad ennast 
registreerima kliendi korralduste süsteemse 
täitjana, nagu sätestatud direktiivi 
2004/39/EÜ rakendamise komisjoni 
määruse nr 1287/2006 artiklis 21. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem või rakendus, kus mitmed 
kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuvid kohtuvad omavahel ühtses 
süsteemis, siis kliendi korralduste 
süsteemsel täitjal ei tohiks olla lubatud 
kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuvisid kokku viia.

kindlaksmääramisega, kes peavad ennast 
registreerima kliendi korralduste süsteemse 
täitjana, nagu sätestatud direktiivi 
2004/39/EÜ rakendamise komisjoni 
määruse nr 1287/2006 artiklis 21. Kliendi 
korralduste süsteemsel täitjal ei tohiks olla 
lubatud kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuvisid kokku viia.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Investeerimisühingut, kes täidab 
kliendi korraldusi enda omanduses oleva 
kapitali vastu, tuleks käsitada kliendi 
korralduste süsteemse täitjana, välja 
arvatud juhul, kui tehinguid teostatakse 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme 
juhuslikult, ajutiselt ja ebaregulaarselt.
Kliendi korralduste süsteemne täitja tuleks 
määratleda kui investeerimisühing, mis 
tegeleb organiseeritult, sageli ja 
süsteemselt omal arvel kliendi korralduste 
täitmisega väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Selleks 
et tagada selle määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 

(16) Kliendi korralduste süsteemne täitja 
tuleks määratleda kui investeerimisühing, 
mis tegeleb kahepoolselt, organiseeritult, 
sageli ja süsteemselt omal arvel kutselise 
või jaekliendi teatud finantsinstrumentide 
klasse puudutavate korralduste täitmisega 
väljaspool reguleeritud turgu, 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi. Selleks 
et tagada selle määratluse objektiivne ja 
tõhus kohaldamine investeerimisühingute 
suhtes, tuleks tähtsustada mis tahes 
kahepoolset kauplemist kutseliste või 
jaeklientidega kliendi korralduse täitmise 
tulemusena ning kvantitatiivsed 
kriteeriumid peaksid täiendama 
kvalitatiivseid kriteeriume, kui on tegu 
nende investeerimisühingute 
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suhtes, tuleks tähtsustada mis tahes 
kahepoolset kauplemist klientidega ning 
kvantitatiivsed kriteeriumid peaksid 
täiendama kvalitatiivseid kriteeriume, kui 
on tegu nende investeerimisühingute 
kindlaksmääramisega, kes peavad ennast 
registreerima kliendi korralduste süsteemse 
täitjana, nagu sätestatud direktiivi 
2004/39/EÜ rakendamise komisjoni 
määruse nr 1287/2006 artiklis 21. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes süsteem või rakendus, kus mitmed 
kolmandate osapoolte ostu- ja müügihuvid 
kohtuvad omavahel ühtses süsteemis, siis 
kliendi korralduste süsteemsel täitjal ei 
tohiks olla lubatud kolmandate osapoolte 
ostu- ja müügihuvisid kokku viia.

kindlaksmääramisega, kes peavad ennast 
registreerima kliendi korralduste süsteemse 
täitjana, nagu sätestatud direktiivi 
2004/39/EÜ rakendamise komisjoni 
määruse nr 1287/2006 artiklis 21. Kui 
organiseeritud kauplemissüsteem on mis 
tahes mitme diileriga süsteem või 
rakendus, mis ei ole kontsernisisene, kus 
mitmed kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuvid kohtuvad omavahel ühtses 
süsteemis, siis kliendi korralduste 
süsteemsel täitjal ei tohiks olla lubatud 
kolmandate osapoolte ostu- ja 
müügihuvisid kokku viia.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
võivad otsustada võimaldada oma 
hinnapakkumistele juurdepääsu üksnes 
jaeklientidele, üksnes kutselistele 
klientidele või mõlemale. Neil ei tohiks 
olla lubatud diskrimineerida kõnealuste 
kategooriate kliente. Kliendi korralduste 
süsteemsed täitjad ei ole kohustatud 
avaldama standardset turumahtu ületavate 
tehingute kohta kindlaid hinnapakkumisi. 
Ühegi finantsinstrumentide klassi 
standardne turumaht ei tohiks olla ühegi 
samasse klassi kuuluva 
finantsinstrumendiga võrreldes oluliselt 
ebaproportsionaalne.

(17) Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
võivad otsustada võimaldada oma 
hinnapakkumistele juurdepääsu üksnes 
jaeklientidele, üksnes kutselistele 
klientidele või mõlemale. Neil ei tohiks 
olla lubatud diskrimineerida kõnealuste 
kategooriate kliente. Kliendi korralduste 
süsteemsed täitjad ei ole kohustatud 
avaldama standardset turumahtu ületavate 
omakapitaliinstrumentide tehingute ja 
jaeinvestori tehingumahtu ületavate 
mitteomakapitaliinstrumentide tehingute 
kohta kindlaid hinnapakkumisi. Ühegi 
finantsinstrumentide klassi standardne 
turumaht või jaeinvestori tehingumaht ei 
tohiks olla ühegi samasse klassi kuuluva 
finantsinstrumendiga võrreldes oluliselt 
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ebaproportsionaalne.

Or. en

Selgitus

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, recital 17 
has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR to 
non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this mean 
in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

Muudatusettepanek 142
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
võivad otsustada võimaldada oma 
hinnapakkumistele juurdepääsu üksnes 
jaeklientidele, üksnes kutselistele 
klientidele või mõlemale. Neil ei tohiks 
olla lubatud diskrimineerida kõnealuste 
kategooriate kliente. Kliendi korralduste 
süsteemsed täitjad ei ole kohustatud 
avaldama standardset turumahtu ületavate 
tehingute kohta kindlaid hinnapakkumisi.
Ühegi finantsinstrumentide klassi 
standardne turumaht ei tohiks olla ühegi 
samasse klassi kuuluva 
finantsinstrumendiga võrreldes oluliselt 
ebaproportsionaalne.

(17) Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
võivad otsustada võimaldada oma 
hinnapakkumistele juurdepääsu üksnes 
jaeklientidele, üksnes kutselistele 
klientidele või mõlemale. Neil ei tohiks 
olla lubatud diskrimineerida kõnealuste 
kategooriate kliente. Kliendi korralduste 
süsteemsed täitjad ei ole kohustatud 
avaldama standardset jaeturu mahtu
ületavate tehingute kohta kindlaid 
hinnapakkumisi.

Or. en

Selgitus

Mitteomakapitaliinstrumentide jaeturu tehingueelne läbipaistvus on kasulik jaeinvestoritele, 
kuid hulgimüügiturul, kus on vähem turuosalisi ja tõeline probleem likviidsusega, annab 
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tehingujärgse läbipaistvuse parandamine olulise panuse läbipaistvuse suurendamisse, samas 
kui tehingueelne läbipaistvus võib põhjustada väikese kasu eest tohutuid turuhäired.

Muudatusettepanek 143
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
võivad otsustada võimaldada oma 
hinnapakkumistele juurdepääsu üksnes 
jaeklientidele, üksnes kutselistele 
klientidele või mõlemale. Neil ei tohiks 
olla lubatud diskrimineerida kõnealuste 
kategooriate kliente. Kliendi korralduste 
süsteemsed täitjad ei ole kohustatud 
avaldama standardset turumahtu 
ületavate tehingute kohta kindlaid 
hinnapakkumisi. Ühegi 
finantsinstrumentide klassi standardne 
turumaht ei tohiks olla ühegi samasse 
klassi kuuluva finantsinstrumendiga 
võrreldes oluliselt ebaproportsionaalne.

(17) Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
võivad otsustada võimaldada oma 
hinnapakkumistele juurdepääsu üksnes 
oma jaeklientidele, üksnes oma kutselistele 
klientidele või mõlemale. Neil ei tohiks 
olla lubatud liigselt diskrimineerida 
kõnealuste kategooriate klientide 
juurdepääsu. Tuletisinstrumentidega 
kauplemisel võivad olla lubatud 
vastaspoole krediidikvaliteedist tulenevad 
hinnaerinevused. Ühegi 
finantsinstrumentide klassi standardne 
turumaht ei tohiks olla ühegi samasse 
klassi kuuluva finantsinstrumendiga 
võrreldes oluliselt ebaproportsionaalne.

Or. en

Selgitus

Kliendi korralduste süsteemsed täitjad eristavad praeguse seisuga õigustatult oma 
juurdepääsu vastavalt vastaspoolte kategooriatele; kui vastaspoole krediidirisk on keskne 
parameeter, peab hinnakujundus võimaldama hinnaerinevusi teatud instrumentide puhul, 
tavaliselt tuletisinstrumentidega kauplemisel, mille puhul võivad pikema perioodi jooksul 
tekkida vastastikused kohustused.

Muudatusettepanek 144
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse eesmärk ei ole 
nõuda tehingueelse läbipaistvuse reeglite 
kohaldamist börsiväliste tehingute suhtes, 
mille tunnusjooneks on nende ühekordsus 
ja ebakorrapärasus ning mida sooritatakse 
professionaalsete vastaspooltega ja mis 
moodustavad osa ärisidemetest, mida 
omakorda iseloomustavad turu 
standardmahust suuremad tehingud, ning 
kui tehinguid sõlmitakse väljaspool 
süsteeme, mida asjaomane ühing tavaliselt 
oma äritegevuseks kliendi korralduste 
süsteemse täitjana kasutab.

(18) Käesoleva määruse eesmärk ei ole 
nõuda tehingueelse läbipaistvuse reeglite 
kohaldamist börsiväliste tehingute suhtes, 
mille tunnusjooneks on nende ühekordsus 
ja ebakorrapärasus või mida sooritatakse 
professionaalsete vastaspooltega ja mis 
moodustavad osa ärisidemetest, mida 
omakorda iseloomustavad turu 
standardmahust või jaeturu mahust 
suuremad tehingud, ning kui tehinguid 
sõlmitakse väljaspool süsteeme, mida 
asjaomane ühing tavaliselt oma 
äritegevuseks kliendi korralduste 
süsteemse täitjana kasutab.

Or. en

Selgitus

Põhjendust 18 tuleks kohaldada nii omakapitali- kui ka mitteomakapitaliinstrumentidele. 
Vastavalt sellele tuleb põhjenduse 18 sõnastust samuti muuta samadel alustel kui põhjendust 
17.

Muudatusettepanek 145
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse eesmärk ei ole 
nõuda tehingueelse läbipaistvuse reeglite 
kohaldamist börsiväliste tehingute suhtes, 
mille tunnusjooneks on nende ühekordsus 
ja ebakorrapärasus ning mida sooritatakse 
professionaalsete vastaspooltega ja mis 
moodustavad osa ärisidemetest, mida 
omakorda iseloomustavad turu
standardmahust suuremad tehingud, ning 
kui tehinguid sõlmitakse väljaspool 
süsteeme, mida asjaomane ühing tavaliselt 
oma äritegevuseks kliendi korralduste 

(18) Käesoleva määruse eesmärk ei ole 
nõuda tehingueelse läbipaistvuse reeglite 
kohaldamist börsiväliste tehingute suhtes, 
mille tunnusjooneks on nende ühekordsus 
ja ebakorrapärasus ning mida sooritatakse 
professionaalsete vastaspooltega ja mis 
moodustavad osa ärisidemetest, mida 
omakorda iseloomustavad jaeturu
standardmahust suuremad tehingud, ning 
kui tehinguid sõlmitakse väljaspool 
süsteeme, mida asjaomane ühing tavaliselt 
oma äritegevuseks kliendi korralduste 
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süsteemse täitjana kasutab. süsteemse täitjana kasutab.

Or. en

Selgitus

Mitteomakapitaliinstrumentide jaeturu tehingueelne läbipaistvus on kasulik jaeinvestoritele, 
kuid hulgimüügiturul, kus on vähem turuosalisi ja tõeline probleem likviidsusega, annab 
tehingujärgse läbipaistvuse parandamine olulise panuse läbipaistvuse suurendamisse, samas 
kui tehingueelne läbipaistvus võib põhjustada väikese kasu eest üüratuid turuhäired.

Muudatusettepanek 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse eesmärk ei ole 
nõuda tehingueelse läbipaistvuse reeglite 
kohaldamist börsiväliste tehingute suhtes, 
mille tunnusjooneks on nende ühekordsus 
ja ebakorrapärasus ning mida sooritatakse 
professionaalsete vastaspooltega ja mis 
moodustavad osa ärisidemetest, mida 
omakorda iseloomustavad turu 
standardmahust suuremad tehingud, ning 
kui tehinguid sõlmitakse väljaspool
süsteeme, mida asjaomane ühing tavaliselt 
oma äritegevuseks kliendi korralduste 
süsteemse täitjana kasutab.

(18) Käesoleva määruse eesmärk ei ole 
nõuda tehingueelse läbipaistvuse reeglite 
või teiste kauplemiskohtadele kehtestatud 
turupõhiste eeskirjade kohaldamist 
börsiväliste tehingute suhtes, mille 
tunnusjoonte hulka kuulub nende 
kahepoolsus, ühekordsus ja 
ebakorrapärasus ning mida sooritatakse 
võrdsete vastaspooltega ja mis 
moodustavad osa ärisidemetest, mida 
omakorda iseloomustavad turu 
standardmahust suuremad tehingud, ning 
kui tehinguid sõlmitakse väljaspool 
süsteeme, mida asjaomane ühing tavaliselt 
oma äritegevuseks kliendi korralduste 
süsteemse täitjana kasutab.

Or. en

Selgitus

Esimese finantsinstrumentide turgude direktiivi rakendamine on näidanud, et börsiväliste 
tehingute määratlus ei ole selge. Seega peaks käesoleva põhjenduse keskne sisu olema 
läbivaadatud kujul esitatud ka selle määruse määratlusi sisaldavas artiklis. Selguse huvides 
on vaja lisada sõna „kahepoolne” (põhjendus kirjeldab erandit kliendi korralduste süsteemse 
täitja puhul, mis on ise alati ainult kahepoolne). See on vajalik ka selleks, et viidata 
võrdsetele vastaspooltele (finantsinstrumentide direktiivis selgelt määratletud) ja mitte 
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jaemüügitasandi vastaspooltele (finantsinstrumentide direktiivis määratlemata, ei ole selge 
mõiste).

Muudatusettepanek 147
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse eesmärk ei ole 
nõuda tehingueelse läbipaistvuse reeglite 
kohaldamist börsiväliste tehingute suhtes,
mille tunnusjooneks on nende ühekordsus 
ja ebakorrapärasus ning mida 
sooritatakse professionaalsete 
vastaspooltega ja mis moodustavad osa 
ärisidemetest, mida omakorda 
iseloomustavad turu standardmahust 
suuremad tehingud, ning kui tehinguid 
sõlmitakse väljaspool süsteeme, mida 
asjaomane ühing tavaliselt oma 
äritegevuseks kliendi korralduste 
süsteemse täitjana kasutab.

(18) On ülimalt tähtis, et esile saaksid 
kerkida alternatiivsed turud, mis pakuvad 
ostjatele ja müüjatele võrdseid tingimusi 
ja tasakaalustatud hinnakujundust muu 
hulgas suuremahuliste ja ebaregulaarselt 
teostatavate tehingute arveldamisel.

Or. en

Selgitus

Kui kaotada investeerimisühingu võime kaubelda börsiväliselt, kahjustab see 
investeerimisühingu võimalusi tegeleda investorite huvidega. Kui investeerimisühing suudab 
leida suurema korralduse või mittelikviidsete instrumentide puhul tasakaalustavaid huvisid, 
peab investeerimisühingul olema ka võimalik seda korraldust täita, osutades sellega 
kõnealustele klientidele oodatud teenust.

Muudatusettepanek 148
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse eesmärk ei ole (18) Käesoleva määruse eesmärk ei ole 
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nõuda tehingueelse läbipaistvuse reeglite 
kohaldamist börsiväliste tehingute suhtes, 
mille tunnusjooneks on nende ühekordsus 
ja ebakorrapärasus ning mida sooritatakse 
professionaalsete vastaspooltega ja mis 
moodustavad osa ärisidemetest, mida 
omakorda iseloomustavad turu 
standardmahust suuremad tehingud, ning 
kui tehinguid sõlmitakse väljaspool 
süsteeme, mida asjaomane ühing tavaliselt 
oma äritegevuseks kliendi korralduste 
süsteemse täitjana kasutab.

nõuda tehingueelse läbipaistvuse reeglite 
või kauplemiskohtadele kehtestatud 
turupõhiste eeskirjade kohaldamist 
börsiväliste tehingute suhtes, mille 
tunnusjoonte hulka kuulub nende 
kahepoolsus, ühekordsus ja 
ebakorrapärasus ning mida sooritatakse 
võrdsete vastaspooltega ja mis 
moodustavad osa ärisidemetest, mida 
omakorda iseloomustavad turu 
standardmahust suuremad tehingud, ning 
kui tehinguid sõlmitakse väljaspool 
süsteeme, mida asjaomane ühing tavaliselt 
oma äritegevuseks kliendi korralduste 
süsteemse täitjana kasutab.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse eesmärk ei ole 
nõuda tehingueelse läbipaistvuse reeglite 
kohaldamist börsiväliste tehingute suhtes, 
mille tunnusjooneks on nende ühekordsus 
ja ebakorrapärasus ning mida 
sooritatakse professionaalsete 
vastaspooltega ja mis moodustavad osa 
ärisidemetest, mida omakorda 
iseloomustavad jaeturu standardmahust 
suuremad tehingud, ning kui tehinguid 
sõlmitakse väljaspool süsteeme, mida 
asjaomane ühing tavaliselt oma 
äritegevuseks kliendi korralduste 
süsteemse täitjana kasutab.

(18) Asjakohane on tagada, et võimalikult 
suur osa kauplemisest, mis jääb 
väljapoole reguleeritud täitmiskohti, peab 
toimuma organiseeritud süsteemides, 
mille suhtes kohaldatakse asjakohaseid 
läbipaistvusnõudeid. Käesoleva määruse 
eesmärk ei ole nõuda tehingueelse 
läbipaistvuse reeglite kohaldamist 
börsiväliste tehingute, muu hulgas esmase 
väljalaskmise suhtes, mille tunnusjooneks 
on see, et instrumendid on spetsiaalselt 
välja töötatud ja kujundatud vastavalt 
hulgimüügitasandi finantssektori ja 
finantssektoriväliste vastaspoolte 
kindlatele nõudmistele. Meeles tuleb 
pidada, et äriühingute puhul, kelle 
põhitegevus on kauba tootmine ja/või 
tarnimine ja kes kauplevad oma arvel 
kõrvaltegevusena kaupade 
tuletisinstrumentidega, rakendatakse juba 
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individuaalselt kohandatud regulatiivset 
järelevalvet ja regulatiivseid 
aruandekohustusi, konkreetselt määruse 
2011/1227/EÜ (REMIT) alusel hetke- ja 
füüsilistele forvardtehingutele, ja 
rakendatakse regulatiivset 
aruandekohustust seoses standardsete
tuletisinstrumendi tehingutega ja 
regulatiivset järelevalvet määruse [ ] 
(EMIR) alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse eesmärk ei ole 
nõuda tehingueelse läbipaistvuse reeglite 
kohaldamist börsiväliste tehingute suhtes, 
mille tunnusjooneks on nende ühekordsus 
ja ebakorrapärasus ning mida 
sooritatakse professionaalsete 
vastaspooltega ja mis moodustavad osa 
ärisidemetest, mida omakorda 
iseloomustavad turu standardmahust 
suuremad tehingud, ning kui tehinguid 
sõlmitakse väljaspool süsteeme, mida 
asjaomane ühing tavaliselt oma 
äritegevuseks kliendi korralduste 
süsteemse täitjana kasutab.

(18) Käesoleva määruse eesmärk ei ole 
nõuda tehingueelse läbipaistvuse reeglite 
kohaldamist börsiväliste tehingute suhtes, 
mille tunnusjooneks on nende ühekordsus 
ning kui tehinguid sõlmitakse väljaspool 
süsteeme, mida asjaomane ühing tavaliselt 
oma äritegevuseks kliendi korralduste 
süsteemse täitjana kasutab.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse eesmärk ei ole 
nõuda tehingueelse läbipaistvuse reeglite 
kohaldamist börsiväliste tehingute suhtes, 
mille tunnusjooneks on nende ühekordsus 
ja ebakorrapärasus ning mida sooritatakse 
professionaalsete vastaspooltega ja mis 
moodustavad osa ärisidemetest, mida 
omakorda iseloomustavad turu 
standardmahust suuremad tehingud, ning 
kui tehinguid sõlmitakse väljaspool 
süsteeme, mida asjaomane ühing tavaliselt 
oma äritegevuseks kliendi korralduste 
süsteemse täitjana kasutab.

(18) Käesoleva määruse eesmärk ei ole 
nõuda tehingueelse läbipaistvuse reeglite 
ning kõigi turule suunatud eeskirjade, 
mille rakendamist kauplemiskohtadele on 
taotletud, kohaldamist börsiväliste 
tehingute suhtes, mille tunnusjooneks on 
nende kahepoolsus, ühekordsus ja 
ebakorrapärasus ning mida sooritatakse 
võrdsete vastaspooltega ja mis 
moodustavad osa ärisidemetest, mida 
omakorda iseloomustavad turu 
standardmahust suuremad tehingud, ning 
kui tehinguid sõlmitakse väljaspool 
süsteeme, mida asjaomane ühing tavaliselt 
oma äritegevuseks kliendi korralduste 
süsteemse täitjana kasutab.

Or. en

Selgitus

Börsiväliste tehingute vajadused peavad olema täpselt määratletud, kuna just erandid 
eeskirjadest tagavad finantsturgude turvalisuse ja ühtsuse. Vastupidiselt mitmepoolsele 
kauplemisele (nt korralduste ristamine), loetakse börsiväliseid tehinguid mitmepoolseks 
kauplemiseks. See on kliendi korralduste süsteemse täitmise erand. 

Muudatusettepanek 152
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse eesmärk ei ole 
nõuda tehingueelse läbipaistvuse reeglite 
kohaldamist börsiväliste tehingute suhtes, 
mille tunnusjooneks on nende ühekordsus 
ja ebakorrapärasus ning mida sooritatakse 
professionaalsete vastaspooltega ja mis 
moodustavad osa ärisidemetest, mida 
omakorda iseloomustavad turu 
standardmahust suuremad tehingud, ning 

(18) Käesoleva määruse eesmärk ei ole 
nõuda tehingueelse läbipaistvuse reeglite 
kohaldamist börsiväliste tehingute suhtes, 
mille tunnusjooneks on nende juhuslikkus,
ühekordsus ja ebakorrapärasus ning mida 
sooritatakse professionaalsete 
vastaspooltega ja mis moodustavad osa 
ärisidemetest, mida omakorda 
iseloomustavad turu standardmahust 
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kui tehinguid sõlmitakse väljaspool 
süsteeme, mida asjaomane ühing tavaliselt 
oma äritegevuseks kliendi korralduste 
süsteemse täitjana kasutab.

suuremad tehingud, ning kui tehinguid 
sõlmitakse väljaspool süsteeme, mida 
asjaomane ühing tavaliselt oma 
äritegevuseks kliendi korralduste 
süsteemse täitjana kasutab.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Turuandmed peaksid olema 
kasutajatele kergesti ja käepäraselt 
kättesaadavad võimalikult lahtikirjutatud 
kujul, võimaldamaks investoritel ja nende 
vajadusi täitvatel andmeteenuste osutajatel 
andmelahendusi võimalikult suurel määral 
kliendi vajadustele vastavalt kohandada. 
Seepärast tuleks tehingueelse ja -järgse 
läbipaistvuse andmed teha üldsusele 
kättesaadavaks „lahtiharutatud” kujul, et 
vähendada turuosaliste kulusid andmete 
ostmisel.

(19) Turuandmed peaksid olema 
kasutajatele kergesti ja käepäraselt 
kättesaadavad võimalikult lahtikirjutatud 
kujul, võimaldamaks investoritel ja nende 
vajadusi täitvatel andmeteenuste osutajatel 
andmelahendusi võimalikult suurel määral 
kliendi vajadustele vastavalt kohandada. 
Seepärast tuleks tehingueelse ja -järgse 
läbipaistvuse andmed teha üldsusele 
kättesaadavaks „lahtiharutatud” kujul, et 
vähendada turuosaliste kulusid andmete
ostmisel. Kauplemisjärgne teave peaks 
muudetama 15 minuti järel reguleeritud 
turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide, organiseeritud 
kauplemissüsteemide ja kliendi 
korralduste süsteemsete täitjate poolt 
tasuta kättesaadavaks. Lisaks sellele 
peaksid tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustajad 
tagama nii reaalajas kui ka viivitusega 
avaldatud turuandmete, mis põhinevad 
ühtsetel Euroopa andmestandarditel, 
ühtsuse ja kvaliteedi. Lõppkasutajatel 
peaks seetõttu olema konkureerivate 
andmete müüjate kaudu otsene või 
kaudne juurdepääs standardiseeritud 
Euroopa kauplemiskoondteabele. 
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Or. en

Selgitus

Kavandatav turuandmete kommertslahendus võimaldab juurdepääsu täpsetele ja 
taskukohastele konsolideeritud andmetele ainult juhul, kui ESMA kehtestab ühtsed Euroopa 
andmestandardid ning kui turuandmeid avalikustavad reguleeritud tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustajad tagavad andmete kvaliteedi ja ühtlustatuse. 
Lõppkasutajatel peaks olema võimalik osta osadeks jaotatud andmeid.

Muudatusettepanek 154
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Arvestades 25. septembri 2009. aasta 
G20 Pittsburghi tippkohtumise osapoolte 
vahel saavutatud kokkulepet viia 
kauplemine standardiseeritud börsiväliste 
tuletisinstrumentide lepingutega üle 
börsidele või võimalusel elektroonilistele 
kauplemisplatvormidele, tuleks kindlaks 
määrata ametlik õiguslik menetlus, mis 
annaks loa finantssektori vastaspoolte ja 
suurte mittefinantssektori vastaspoolte 
vaheliseks kauplemiseks kõigi 
tuletisinstrumentidega, mis on tunnistatud 
kliirimiskõlblikuks ja mis on piisavalt 
likviidsed, et nendega oleks võimalik 
kaubelda mitmesugustes 
kauplemiskohtades, mille suhtes 
kohaldatakse võrreldavat regulatsiooni ja 
mis võimaldavad osalistel kaubelda mitme 
vastaspoolega. Piisava likviidsuse 
hindamisel tuleks arvestada turu 
iseärasustega siseriiklikul tasandil, 
sealhulgas selliste näitajatega nagu 
turuosaliste arv ja liik konkreetsel turul, 
ning tehingute parameetritega, nagu 
tehingute maht ja sagedus sellel turul.

(21) Arvestades 25. septembri 2009. aasta 
G20 Pittsburghi tippkohtumise osapoolte 
vahel saavutatud kokkulepet viia 
kauplemine standardiseeritud börsiväliste 
tuletisinstrumentide lepingutega üle 
börsidele või võimalusel elektroonilistele 
kauplemisplatvormidele, tuleks kindlaks 
määrata ametlik õiguslik menetlus, mis 
annaks loa finantssektori vastaspoolte ja 
suurte mittefinantssektori vastaspoolte 
vaheliseks kauplemiseks kõigi 
tuletisinstrumentidega, mis on tunnistatud 
kliirimiskõlblikuks ja mis on piisavalt 
likviidsed, et nendega oleks võimalik 
kaubelda mitmesugustes 
kauplemiskohtades, mille suhtes 
kohaldatakse võrreldavat regulatsiooni ja 
mis võimaldavad osalistel kaubelda mitme 
vastaspoolega. Piisava likviidsuse 
hindamisel tuleks arvestada turu 
iseärasustega siseriiklikul tasandil, 
sealhulgas selliste näitajatega nagu 
turuosaliste arv ja liik konkreetsel turul, 
ning tehingute parameetritega, nagu 
tehingute maht ja sagedus sellel turul.
Liittehingute kauplemisjärgsete riskide 
maandamise teenused on kooskõlas 
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G20ne börsiväliste tuletisinstrumentide 
turgude süsteemse riski maandamise 
üldise poliitilise eesmärgiga ning 
tehingud börsiväliste tuletisinstrumentide 
lepingutega, mis on liittehingute 
kauplemisjärgse riski maandamise 
teenuse, nagu praeguste börsiväliste 
tuletisinstrumentide portfellide 
mitmepoolse kauplemise 
kompressioonitsükkel või mitmepoolsete 
põhiriskide haldamise tsükkel, 
liittehingud, peavad olema käesolevaga 
eraldi adresseeritud, et tagada kooskõla 
asjaomaste poliitiliste eesmärkidega. See 
hõlmab asjaomaste tehingute 
kauplemisvolituste alusel eraldi 
käsitlemise vajadust ning lisaks sellele 
peaks ESMA määratlema artiklite 7, 9, 23 
ja artikli 24 lõike 1 kohaldamise ulatuse 
selliste liittehingute puhul, kuna 
liittehingu osatehingud ei põhine mis 
tahes ostu- või müügipakkumise hindadel 
(nt hindade avalikustamist ei toimu).

Or. en

Selgitus

Liittehing on riskimaandamisvahend, mis on kavandatud teise järgu riskide maandamiseks, 
mis tulenevad olemasolevatest positsioonidest, nagu vastaspoole krediidirisk, 
operatsioonirisk ja/või alusrisk. Liittehingute ja selle osatehingute tunnusjoontest tulenevalt 
on vaja kauplemiseelset ja -järgset läbipaistvust, tehingute aruandlust ja kauplemiskoha 
täitmisnõudeid nendele eritunnustele kohandada.

Muudatusettepanek 155
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Arvestades 25. septembri 2009. aasta 
G20 Pittsburghi tippkohtumise osapoolte 
vahel saavutatud kokkulepet viia 
kauplemine standardiseeritud börsiväliste 

(21) Arvestades 25. septembri 2009. aasta 
G20 Pittsburghi tippkohtumise osapoolte 
vahel saavutatud kokkulepet viia 
kauplemine standardiseeritud börsiväliste 
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tuletisinstrumentide lepingutega üle 
börsidele või võimalusel elektroonilistele 
kauplemisplatvormidele, tuleks kindlaks 
määrata ametlik õiguslik menetlus, mis 
annaks loa finantssektori vastaspoolte ja 
suurte mittefinantssektori vastaspoolte 
vaheliseks kauplemiseks kõigi 
tuletisinstrumentidega, mis on tunnistatud 
kliirimiskõlblikuks ja mis on piisavalt 
likviidsed, et nendega oleks võimalik 
kaubelda mitmesugustes 
kauplemiskohtades, mille suhtes 
kohaldatakse võrreldavat regulatsiooni ja 
mis võimaldavad osalistel kaubelda mitme 
vastaspoolega. Piisava likviidsuse 
hindamisel tuleks arvestada turu 
iseärasustega siseriiklikul tasandil, 
sealhulgas selliste näitajatega nagu 
turuosaliste arv ja liik konkreetsel turul, 
ning tehingute parameetritega, nagu 
tehingute maht ja sagedus sellel turul.

tuletisinstrumentide lepingutega üle 
börsidele või võimalusel elektroonilistele 
kauplemisplatvormidele, tuleks kindlaks 
määrata ametlik õiguslik menetlus, mis 
annaks loa finantssektori vastaspoolte ja 
suurte mittefinantssektori vastaspoolte 
vaheliseks kauplemiseks kõigi 
tuletisinstrumentidega, mis on tunnistatud 
kliirimiskõlblikuks ja mis on piisavalt 
likviidsed, et nendega oleks võimalik 
kaubelda mitmesugustes 
kauplemiskohtades, mille suhtes 
kohaldatakse võrreldavat regulatsiooni.
Käesoleva määruse eesmärgiks ei ole 
keelata või piirata eelmainitud 
tuletisinstrumentide lepingute kasutamist 
või muuta need liiga kalliks 
mitterahanduslikele institutsioonide jaoks. 
Seetõttu tuleks piisava likviidsuse 
hindamisel arvestada turu iseärasustega 
siseriiklikul tasandil, sealhulgas selliste 
näitajatega nagu turuosaliste arv ja liik 
konkreetsel turul, ning tehingute 
parameetritega, nagu tehingute maht ja 
sagedus sellel turul.

Or. en

Selgitus

Me peame ühtlustama finantsinstrumentide turgude direktiivi Euroopa turu infrastruktuuri 
määruses sisalduvate mitterahanduslikele osalistele kohaldatavate eranditega ning tagama, 
et need sätted ei vähendaks asjaomase erandi tõhusust.

Muudatusettepanek 156
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Õiguskindluse huvides on 
asjakohane hõlmata tuletisinstrumentide 
määratlus. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ 
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kindlustus- ja edasikindlustustegevuse 
alustamise ja jätkamise kohta [Solventsus 
II] I lisas sätestatud riskiliikidega seotud 
kindlustuslepinguid ei tohiks käesoleva 
direktiivi mõistes tuletisinstrumentidena 
käsitleda, kui need on sõlmitud 
kindlustusseltsi, edasikindlustusseltsi, 
kolmanda riigi kindlustusseltsi või 
kolmanda riigi edasikindlustusseltsiga.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Arvestades 25. septembril 2009. aastal 
G20 Pittsburghi tippkohtumise osapoolte 
vahel saavutatud kokkulepet viia ühest 
küljest kauplemine standardiseeritud 
börsiväliste tuletisinstrumentide 
lepingutega üle börsidele või võimaluse 
korral elektroonilistele 
kauplemisplatvormidele ning teisest küljest 
mitmesuguste börsiväliste 
tuletisinstrumentide suhteliselt väiksemat 
likviidsust, on asjakohane määrata kindlaks 
sobiv kogum lubatud kauplemiskohti, kus 
kauplemine võib sellest kokkuleppest 
lähtuvalt toimuda. Kõigi lubatud 
kauplemiskohtade suhtes tuleks kohaldada 
tugevalt ühtlustatud õigusnõudeid, mis 
hõlmaksid kauplemiskohtade 
organisatsioonilisi ja tegevuslikke aspekte, 
huvide konfliktide leevendamise korda, 
kogu kauplemistegevuse järelevalvet,
finantsinstrumentide lõikes piiritletud 
tehingueelset ja -järgset läbipaistvust ning
võimalust mitmete kolmandate osapoolte 
kauplemishuvide kokkuviimiseks. Samas 
tuleks kauplemiskohtade korraldajatele ette 
näha võimalus korraldada lähtuvalt sellest 

(22) Arvestades 25. septembril 2009. aastal 
G20 Pittsburghi tippkohtumise osapoolte 
vahel saavutatud kokkulepet viia ühest 
küljest kauplemine standardiseeritud 
börsiväliste tuletisinstrumentide 
lepingutega üle börsidele või võimaluse 
korral elektroonilistele 
kauplemisplatvormidele ning teisest küljest 
mitmesuguste börsiväliste 
tuletisinstrumentide suhteliselt väiksemat 
likviidsust, on asjakohane määrata kindlaks 
sobiv kogum lubatud kauplemiskohti, kus 
kauplemine võib sellest kokkuleppest 
lähtuvalt toimuda. Kõigi lubatud 
kauplemiskohtade suhtes tuleks kohaldada 
tugevalt ühtlustatud õigusnõudeid, mis 
hõlmaksid kauplemiskohtade 
organisatsioonilisi ja tegevuslikke aspekte, 
huvide konfliktide leevendamise korda, 
kogu kauplemistegevuse järelevalvet ning
finantsinstrumentide ja kauplemismudelite
lõikes piiritletud tehingueelset ja -järgset 
läbipaistvust. Samas tuleks 
kauplemiskohtade korraldajatele ette näha 
võimalus korraldada lähtuvalt sellest 
kokkuleppest omal äranägemisel tehinguid 
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kokkuleppest omal äranägemisel tehinguid 
mitmete kolmandate osapoolte vahel, et 
parandada tehingute teostamise ja 
likviidsuse tingimusi.

nende osaliste vahel, et parandada 
tehingute teostamise ja likviidsuse 
tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Pädevate asutuste volitusi tuleks 
täiendada selge mehhanismiga, mis 
võimaldaks neil keelata või piirata mis 
tahes sellise finantsinstrumendi 
turundamine, levitamine ja müük, mis 
tekitab tõsist muret seoses investorite 
kaitse, finantsturgude korrakohase 
toimimise ja ausameelsuse või 
finantssüsteemi kui terviku või mõne selle 
osa stabiilsusega, ning koos selle 
mehhanismiga tuleks ESMA-le anda 
asjakohased koordineerimise ja 
eriolukordade lahendamise volitused. 
Õigus neid volitusi rakendada peaks 
tekkima juhul, kui on täidetud hulk 
teatavaid konkreetseid tingimusi.

(24) Pädevate asutuste volitusi tuleks 
täiendada selge mehhanismiga, mis 
võimaldaks neil keelata või piirata mis 
tahes sellise finantsinstrumendi 
turundamine, levitamine ja müük, mis 
tekitab tõsist muret seoses investorite 
kaitse, finantsturgude korrakohase 
toimimise ja ausameelsuse või 
finantssüsteemi kui terviku või mõne selle 
osa stabiilsusega, ning koos selle 
mehhanismiga tuleks ESMA-le anda 
asjakohased koordineerimise ja 
eriolukordade lahendamise volitused. 
Õigus neid volitusi rakendada peaks 
tekkima juhul, kui on täidetud hulk 
teatavaid konkreetseid tingimusi, ning neid 
peaks kasutatama ainult erakordsetel 
juhtudel.

Or. en

Selgitus

Kindlate finantsinstrumentide või kindlat liiki finantstegevuste keelamine on väga piirav 
meede ning selliseid volitusi peaks kasutatama ainult erakordsetel juhtudel.

Muudatusettepanek 159
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Andmed finantsinstrumentidega 
teostatud tehingute kohta tuleks esitada 
pädevatele asutustele, mis võimaldaks neil 
tuvastada ja uurida võimalikke turu 
kuritarvitamise juhtumeid, jälgida turgude 
õiglast ja korrakohast toimimist ning 
investeerimisühingute tegevust. Selline 
järelevalve hõlmab kõiki instrumente, mis 
on lubatud kauplemisele reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, ning 
kõiki instrumente, mille väärtus sõltub 
nende instrumentide väärtusest või mõjutab 
nende instrumentide väärtust. Et vältida 
tarbetut halduskoormat 
investeerimisühingutele, tuleks 
finantsinstrumendid, millega ei kaubelda 
organiseeritult ja mis ei ole tundlikud turu 
kuritarvitamise suhtes, jätta 
aruandluskohuse alt välja.

(27) Andmed finantsinstrumentidega 
teostatud tehingute kohta tuleks esitada 
pädevatele asutustele, mis võimaldaks neil 
tuvastada ja uurida võimalikke turu 
kuritarvitamise juhtumeid, jälgida turgude 
õiglast ja korrakohast toimimist ning 
investeerimisühingute tegevust. Selline 
järelevalve hõlmab kõiki instrumente, mis 
on lubatud kauplemisele reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis, ning 
kõiki instrumente, mille väärtus sõltub 
nende instrumentide väärtusest või mõjutab 
nende instrumentide väärtust. Et vältida 
tarbetut halduskoormat 
investeerimisühingutele, tuleks 
finantsinstrumendid, millega ei kaubelda 
organiseeritult ja mis ei ole tundlikud turu 
kuritarvitamise suhtes, jätta 
aruandluskohuse alt välja.

Or. en

Selgitus

Kõik kauplemisplatvormid, mida korraldavad turu korraldajad või investeerimisühingud, 
peaksid samadest eeskirjadest kinni pidama, sh läbipaistvuse, suvatu sooritamise, 
mittediskrimineeriva juurdepääsu ja täieliku turujärelevalve valdkondades. Turul, kus 
individuaalsed platvormid ei järgi samu eeskirju, ohustab eelkõige suvatu sooritamine 
müügihinna kujunemise protsessi ja investorite kaitsmist.

Muudatusettepanek 160
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Komisjon peaks esitama aruande, 



AM\901839ET.doc 65/183 PE489.472v01-00

ET

milles täpsustatakse, kas 
tehinguaruannete sisu ja vorm on 
piisavad, et võimaldada pädevatel 
asutustel turu kuritarvitamise tuvastamist 
ning kas on sobilik nõuda 
investeerimisühingutelt kogu lisateabe 
esitamist, nagu identifitseerimisandmeid, 
millega tuvastatakse algoritm või 
algoritmi algataja, kes on vastutav 
investeerimisotsuse vastuvõtmise ja 
tehingu sooritamise eest. Turu 
reguleerijad on huvitatud 
kauplemisotsuse vastu võtnud füüsilise 
või juriidilise isiku tuvastamisest. Võttes 
arvesse, et kliendid saavad määratleda 
algoritmid, mida nad soovivad, et 
investeerimisühingud nende eesmärkide 
saavutamiseks kasutaksid, või jätavad 
selle investeerimisühingute otsustada, 
millist algoritmi kasutada tehingu 
parimaks sooritamiseks; just algoritmi 
algatanud isiku identiteet on reguleerija 
jaoks kasulik.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Repolepingutel ja väärtpaberite 
laenuks andmisel on olnud oma osa 
omandiõiguse ja vastutusalade suhtes 
ebakindluse tekitamises, nagu see ilmnes 
finantskriisi jooksul. Asutused esitavad 
vähemalt üldisel tasandil aruande 
repotehingute, väärtpaberite laenuks 
andmise ja kõikide koormatiste või 
hilisemate tagasinõuete kohta. Kõnealune 
teave tuleks edastada 
kauplemisteabehoidlale või väärtpaberite 
keskdepositooriumile, et sellele oleks muu 
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hulgas juurdepääs EBA-l, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvel, asjaomastel 
pädevatel asutustel, Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogul ja asjaomastel 
keskpankadel ning Euroopa Keskpankade 
Süsteemil. Likvideerimismenetluste korral 
puudub registreerimata tagasinõudmiste 
kokkulepetel õiguslik mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Teenuste osutamise suhtes liidus 
kolmandate riikide ühingute poolt 
kohaldatakse siseriiklikke kordasid ja 
nõudeid. Need korrad on väga erinevad ja 
neid tuleks ühtlustada, et tagada 
kindlustunne ning liidus teenuseid 
osutada soovivate kolmandate riikide 
äriühingute ühetaoline kohtlemine, mis 
põhineb komisjon poolt läbi viidud 
samaväärsuse hindamisel, mis on seotud 
kolmandate riikide reguleeriva ja 
järelevalve raamistikuga, mis peaks 
tagama võrdsel tasemel kaitse ELi 
investoritele, kes kasutavad kolmandate 
riikide äriühingute teenuseid, ning 
tagama samuti, et ELi 
investeerimisühingutel oleks samaväärne 
juurdepääs kolmandates riikides.

Or. en

Selgitus

Direktiivist määrusesse üle toodud.
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Muudatusettepanek 163
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 b) Teenuste osutamist jaeklientidele 
lubatakse ainult võrdsetele vastaspooltele 
ja selleks peaks nõudma liidus filiaali 
asutamist. Filiaal asutatakse liikmesriigis, 
kus kolmanda riigi äriühing kõige enam 
tegutseb. Filiaalide asutamine on 
allutatud registreerimisele ESMAs. Kui 
filiaal on ESMAs registreeritud, 
kohaldatakse tema suhtes järelevalvet 
liikmesriigis, kus filiaal on asutatud. 
Kolmanda riigi äriühingul peaks olema 
võimalik kooskõlas teatamise korraga 
filiaali kaudu teistes liikmesriikides 
teenuseid osutada.

Or. en

Selgitus

Direktiivist määrusesse üle toodud.

Muudatusettepanek 164
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 c) Käesoleva direktiivi sätted, millega 
reguleeritakse kolmandate riikide 
äriühingute teenuste osutamist liidus, ei 
tohiks mõjutada liidus asutatud jaemüügi 
või kutseliste klientide võimalust kasutada 
ainult nende enda eksklusiivsel algatusel 
kolmanda riigi äriühingu 
investeerimisteenuseid. Sel juhul ei tohiks 
kolmanda riigi äriühingu poolt osutatud 
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teenuseid käsitada liidu territooriumil 
osutatud teenustena.

Or. en

Selgitus

Direktiivist määrusesse üle toodud.

Muudatusettepanek 165
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Tehinguaruandluse eesmärgiks on 
järelevalve turu kuritarvitamise üle. 
Suure käibega turusegmentides võib see 
viia teabehulga suurenemiseni üle 
töötlemisvõime kuni hetkeni, mil paremad 
tehnoloogilised vahendid muutuvad 
kättesaadavaks. ESMA peaks koostama 
aruande kõikide turusegmentide kohta, 
mis on muude aruandluskohustustega 
kaetud, nt kauplemisteabehoidlate suhtes, 
või mis on madala riskitasemega või mille 
suhtes kehtivad juba muud 
kaitsemeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Määruses [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] sätestatakse 
kriteeriumid, mille põhjal otsustatakse, 

välja jäetud
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kas börsiväliste tuletisinstrumentide 
klasside suhtes tuleks kohaldada 
kliirimiskohustust. Samuti välistab see 
konkurentsimoonutused, nõudes 
kauplemiskohtade jaoks 
mittediskrimineerivat juurdepääsu 
börsiväliste tuletisinstrumentide kliirimist 
pakkuvatele kesksetele vastaspooltele ning 
börsiväliste tuletisinstrumentide kliirimist 
pakkuvate kesksete vastaspoolte jaoks 
mittediskrimineerivat juurdepääsu 
kauplemiskohtade kauplemise 
sisendandmetele. Kuna börsivälised 
tuletisinstrumendid määratletakse 
tuletisinstrumentide lepingutena, mille 
täitmine ei toimu reguleeritud turul, on 
olemas vajadus kehtestada käesoleva 
määrusega sarnased nõuded reguleeritud 
turgude suhtes. Kui ESMA on 
kuulutanud välja, et reguleeritud turgudel 
kaubeldavate tuletisinstrumentide suhtes 
kohaldatakse kliirimiskohustust, tuleks 
seda kohustust kohaldada ka nende 
suhtes.

Or. en

Selgitus

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Muudatusettepanek 167
Kay Swinburne
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Määruses [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] sätestatakse 
kriteeriumid, mille põhjal otsustatakse, kas 
börsiväliste tuletisinstrumentide klasside 
suhtes tuleks kohaldada kliirimiskohustust. 
Samuti välistab see 
konkurentsimoonutused, nõudes 
kauplemiskohtade jaoks 
mittediskrimineerivat juurdepääsu 
börsiväliste tuletisinstrumentide kliirimist 
pakkuvatele kesksetele vastaspooltele ning 
börsiväliste tuletisinstrumentide kliirimist 
pakkuvate kesksete vastaspoolte jaoks 
mittediskrimineerivat juurdepääsu 
kauplemiskohtade kauplemise 
sisendandmetele. Kuna börsivälised 
tuletisinstrumendid määratletakse 
tuletisinstrumentide lepingutena, mille 
täitmine ei toimu reguleeritud turul, on 
olemas vajadus kehtestada käesoleva 
määrusega sarnased nõuded reguleeritud 
turgude suhtes. Kui ESMA on kuulutanud 
välja, et reguleeritud turgudel kaubeldavate 
tuletisinstrumentide suhtes kohaldatakse 
kliirimiskohustust, tuleks seda kohustust 
kohaldada ka nende suhtes.

(31) Määruses [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] sätestatakse 
kriteeriumid, mille põhjal otsustatakse, kas 
börsiväliste tuletisinstrumentide klasside 
suhtes tuleks kohaldada kliirimiskohustust. 
Samuti välistab see 
konkurentsimoonutused, nõudes 
kauplemiskohtade jaoks 
mittediskrimineerivat juurdepääsu 
börsiväliste tuletisinstrumentide kliirimist 
pakkuvatele kesksetele vastaspooltele ning 
börsiväliste tuletisinstrumentide kliirimist 
pakkuvate kesksete vastaspoolte jaoks 
mittediskrimineerivat juurdepääsu 
kauplemiskohtade kauplemise 
sisendandmetele. Kuna börsivälised 
tuletisinstrumendid määratletakse 
tuletisinstrumentide lepingutena, mille 
täitmine ei toimu reguleeritud turul, on 
olemas vajadus kehtestada käesoleva 
määrusega sarnased nõuded reguleeritud 
turgude suhtes. Kui ESMA on kuulutanud 
välja, et reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
organiseeritud kauplemissüsteemides
kaubeldavate tuletisinstrumentide suhtes 
kohaldatakse kliirimiskohustust, tuleks 
seda kohustust kohaldada ka nende suhtes.

Or. en

Selgitus

Kõik tuletisinstrumentide kauplemiseks kasutatavad kauplemiskohad peavad tagama, et neile 
kohaldub keskne kliirimiskohustus, et vähendada selliste tehingute ja instrumentidega seotud 
süsteemset riski.

Muudatusettepanek 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Lisaks direktiivi 2004/39/EÜ 
nõuetele, millega välistatakse, et 
liikmesriigid piiravad põhjendamatult 
juurdepääsu tehingujärgsele taristule, 
nagu keskse vastaspoole ja 
arveldussüsteemid, on vajalik, et 
käesoleva määrusega kõrvaldaks 
mitmesugused muud ärilised takistused, 
mida on võimalik kasutada konkurentsi 
välistamiseks finantsinstrumentide 
kliirimisel. Selleks et vältida mis tahes 
diskrimineerivat käitumist, peaksid 
kesksed vastaspooled nõustuma kliirima 
tehinguid, mis on sooritatud erinevates 
kauplemiskohtades – sel määral, kui need 
kauplemiskohad vastavad keskse 
vastaspoole poolt kehtestatud tegevust 
käsitlevatele ja tehnilistele nõuetele. 
Juurdepääsu andmisest võiks keelduda 
ainult juhul, kui teatavad, delegeeritud 
õigusaktidega kindlaks määratud 
juurdepääsukriteeriumid ei ole täidetud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.
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Muudatusettepanek 169
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Lisaks direktiivi 2004/39/EÜ 
nõuetele, millega välistatakse, et 
liikmesriigid piiravad põhjendamatult 
juurdepääsu tehingujärgsele taristule, 
nagu keskse vastaspoole ja 
arveldussüsteemid, on vajalik, et 
käesoleva määrusega kõrvaldaks 
mitmesugused muud ärilised takistused, 
mida on võimalik kasutada konkurentsi 
välistamiseks finantsinstrumentide 
kliirimisel. Selleks et vältida mis tahes 
diskrimineerivat käitumist, peaksid 
kesksed vastaspooled nõustuma kliirima 
tehinguid, mis on sooritatud erinevates 
kauplemiskohtades – sel määral, kui need 
kauplemiskohad vastavad keskse 
vastaspoole poolt kehtestatud tegevust 
käsitlevatele ja tehnilistele nõuetele.
Juurdepääsu andmisest võiks keelduda 
ainult juhul, kui teatavad, delegeeritud 
õigusaktidega kindlaks määratud 
juurdepääsukriteeriumid ei ole täidetud.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Väljaspool ELi ei ole võrreldavaid seadusandlikke püüdlusi. Finantsinstrumentide turgude 
määruse (MiFIR) artikliga 28 tehtud muudatustega kaasneb seega ELi kauplemiskohtade ja 
kesksete vastaspoolte konkurentsivõime vähenemine võrreldes väljaspool ELi asuvate 
konkurentidega.

Muudatusettepanek 170
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Lisaks direktiivi 2004/39/EÜ nõuetele, 
millega välistatakse, et liikmesriigid 
piiravad põhjendamatult juurdepääsu 
tehingujärgsele taristule, nagu keskse 
vastaspoole ja arveldussüsteemid, on 
vajalik, et käesoleva määrusega kõrvaldaks 
mitmesugused muud ärilised takistused, 
mida on võimalik kasutada konkurentsi 
välistamiseks finantsinstrumentide 
kliirimisel. Selleks et vältida mis tahes 
diskrimineerivat käitumist, peaksid 
kesksed vastaspooled nõustuma kliirima 
tehinguid, mis on sooritatud erinevates 
kauplemiskohtades – sel määral, kui need 
kauplemiskohad vastavad keskse 
vastaspoole poolt kehtestatud tegevust 
käsitlevatele ja tehnilistele nõuetele. 
Juurdepääsu andmisest võiks keelduda 
ainult juhul, kui teatavad, delegeeritud 
õigusaktidega kindlaks määratud 
juurdepääsukriteeriumid ei ole täidetud.

(32) Lisaks direktiivi 2004/39/EÜ nõuetele, 
millega välistatakse, et liikmesriigid 
piiravad põhjendamatult juurdepääsu 
tehingujärgsele taristule, nagu keskse 
vastaspoole ja arveldussüsteemid, on 
vajalik, et käesoleva määrusega kõrvaldaks 
mitmesugused muud ärilised takistused, 
mida on võimalik kasutada konkurentsi 
välistamiseks finantsinstrumentide 
kliirimisel. Selleks et vältida mis tahes 
diskrimineerivat käitumist, peaksid 
kesksed vastaspooled nõustuma kliirima 
tehinguid, mis on sooritatud erinevates 
kauplemiskohtades – sel määral, kui need 
kauplemiskohad vastavad keskse 
vastaspoole poolt kehtestatud tegevust 
käsitlevatele ja tehnilistele nõuetele. 
Juurdepääsu andmisest võiks keelduda 
ainult juhul, kui juurdepääs kujutaks tõsist 
ohtu finantssüsteemi stabiilsusele.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Lisaks direktiivi 2004/39/EÜ nõuetele, 
millega välistatakse, et liikmesriigid 
piiravad põhjendamatult juurdepääsu 
tehingujärgsele taristule, nagu keskse 
vastaspoole ja arveldussüsteemid, on 
vajalik, et käesoleva määrusega kõrvaldaks 
mitmesugused muud ärilised takistused, 
mida on võimalik kasutada konkurentsi 
välistamiseks finantsinstrumentide
kliirimisel. Selleks et vältida mis tahes 
diskrimineerivat käitumist, peaksid 

(32) Lisaks direktiivi 2004/39/EÜ nõuetele, 
millega välistatakse, et liikmesriigid 
piiravad põhjendamatult juurdepääsu 
tehingujärgsele taristule, nagu keskse 
vastaspoole ja arveldussüsteemid, on 
vajalik, et käesoleva määrusega kõrvaldaks 
mitmesugused muud ärilised takistused, 
mida on võimalik kasutada konkurentsi 
välistamiseks võõrandatavate 
väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide
kliirimisel. Selleks et vältida mis tahes 
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kesksed vastaspooled nõustuma kliirima 
tehinguid, mis on sooritatud erinevates 
kauplemiskohtades – sel määral, kui need 
kauplemiskohad vastavad keskse 
vastaspoole poolt kehtestatud tegevust 
käsitlevatele ja tehnilistele nõuetele. 
Juurdepääsu andmisest võiks keelduda 
ainult juhul, kui teatavad, delegeeritud 
õigusaktidega kindlaks määratud 
juurdepääsukriteeriumid ei ole täidetud.

diskrimineerivat käitumist, peaksid 
kesksed vastaspooled nõustuma kliirima 
tehinguid, mis on sooritatud erinevates 
kauplemiskohtades – sel määral, kui need 
kauplemiskohad vastavad keskse 
vastaspoole poolt kehtestatud tegevust 
käsitlevatele ja tehnilistele nõuetele. 
Juurdepääsu andmisest võiks keelduda 
ainult juhul, kui teatavad, delegeeritud 
õigusaktidega kindlaks määratud 
juurdepääsukriteeriumid ei ole täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Samuti peaksid kauplemiskohad 
olema kohustatud võimaldama 
juurdepääsu, sealhulgas kauplemise 
sisendandmetele, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil neile 
kesksetele vastaspooltele, kes soovivad 
kliirida vastavas kauplemiskohas 
teostatud tehinguid. Litsentseerimist ja 
juurdepääsu teabele indeksite ja muude 
võrdlusindeksite kohta, mida kasutatakse 
finantsinstrumentide väärtuse 
määramiseks, tuleks samuti võimaldada 
nii kesksetele vastaspooltele kui teistele 
kauplemiskohtadele mittediskrimineerival 
põhimõttel. Tõkete ja diskrimineeriva 
käitumise kõrvaldamine on mõeldud 
selleks, et suurendada konkurentsi 
finantsinstrumentide eest arveldamisel ja 
nendega kauplemisel, et vähendada liidu 
turgudel investeerimis- ja 
laenamiskulusid, kõrvaldada ebatõhusus 
ning edendada innovatsiooni. Komisjon 
peaks ka edaspidi tehingujärgse 
infrastruktuuri arengut tähelepanelikult 

välja jäetud
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jälgima ning vajadusel sekkuma, et 
ennetada konkurentsimoonutuste 
ilmnemist siseturul.

Or. en

Selgitus

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Muudatusettepanek 173
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Samuti peaksid kauplemiskohad 
olema kohustatud võimaldama 
juurdepääsu, sealhulgas kauplemise 
sisendandmetele, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil neile 
kesksetele vastaspooltele, kes soovivad 
kliirida vastavas kauplemiskohas 
teostatud tehinguid. Litsentseerimist ja 
juurdepääsu teabele indeksite ja muude 
võrdlusindeksite kohta, mida kasutatakse 
finantsinstrumentide väärtuse 
määramiseks, tuleks samuti võimaldada 
nii kesksetele vastaspooltele kui teistele 
kauplemiskohtadele mittediskrimineerival 
põhimõttel. Tõkete ja diskrimineeriva 
käitumise kõrvaldamine on mõeldud 
selleks, et suurendada konkurentsi 
finantsinstrumentide eest arveldamisel ja 
nendega kauplemisel, et vähendada liidu 
turgudel investeerimis- ja 

välja jäetud
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laenamiskulusid, kõrvaldada ebatõhusus 
ning edendada innovatsiooni. Komisjon 
peaks ka edaspidi tehingujärgse 
infrastruktuuri arengut tähelepanelikult 
jälgima ning vajadusel sekkuma, et 
ennetada konkurentsimoonutuste 
ilmnemist siseturul.

Or. de

Selgitus

Väljaspool ELi ei ole võrreldavaid seadusandlikke püüdlusi. Finantsinstrumentide turgude 
määruse (MiFIR) artikliga 28 tehtud muudatustega kaasneb seega ELi kauplemiskohtade ja 
kesksete vastaspoolte konkurentsivõime vähenemine võrreldes väljaspool ELi asuvate 
konkurentidega.

Muudatusettepanek 174
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Samuti peaksid kauplemiskohad 
olema kohustatud võimaldama 
juurdepääsu, sealhulgas kauplemise 
sisendandmetele, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil neile kesksetele 
vastaspooltele, kes soovivad kliirida 
vastavas kauplemiskohas teostatud 
tehinguid. Litsentseerimist ja juurdepääsu
teabele indeksite ja muude 
võrdlusindeksite kohta, mida kasutatakse 
finantsinstrumentide väärtuse 
määramiseks, tuleks samuti võimaldada nii 
kesksetele vastaspooltele kui teistele 
kauplemiskohtadele mittediskrimineerival 
põhimõttel. Tõkete ja diskrimineeriva 
käitumise kõrvaldamine on mõeldud 
selleks, et suurendada konkurentsi 
finantsinstrumentide eest arveldamisel ja 
nendega kauplemisel, et vähendada liidu 
turgudel investeerimis- ja laenamiskulusid, 

(33) Samuti peaksid kauplemiskohad 
olema kohustatud võimaldama 
juurdepääsu, sealhulgas kauplemise 
sisendandmetele, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil neile kesksetele 
vastaspooltele, kes soovivad kliirida 
vastavas kauplemiskohas teostatud 
tehinguid. Keskse vastaspoole 
juurdepääsuõigus kauplemiskohale peaks 
olema allutatud läbipaistvatele, 
proportsionaalsetele ja neutraalsetele 
kriteeriumidele, sh klientide nõudmise ja 
ohutuse kriteeriumid, ning vajalikele 
koostalitluslepetele. Võimaldamaks kõigi 
finantsinstrumentide, sh börsil 
kaubeldavate tuletisinstrumentide 
konkurentsivõimelise ühisturu täielikku 
väljaarendamist, on vajalik, et 
võrdlusindeksid oleksid allutatud 
kohustuslikule mitteeksklusiivsele 
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kõrvaldada ebatõhusus ning edendada 
innovatsiooni. Komisjon peaks ka edaspidi 
tehingujärgse infrastruktuuri arengut 
tähelepanelikult jälgima ning vajadusel 
sekkuma, et ennetada 
konkurentsimoonutuste ilmnemist 
siseturul.

litsentsimisele, mis on suunatud 
asjaomastele kauplemiskohtadele ja 
kesksetele vastaspooltele. Juurdepääsu
teabele indeksite ja muude 
võrdlusindeksite kohta, mida kasutatakse 
finantsinstrumentide väärtuse 
määramiseks, tuleks samuti võimaldada 
nii kesksetele vastaspooltele kui ka 
muudele kauplemiskohtadele 
mittediskrimineerival alusel. Juurdepääsu
teabele indeksite ja muude 
võrdlusindeksite kohta, mida kasutatakse 
finantsinstrumentide väärtuse 
määramiseks, tuleks samuti võimaldada nii 
kesksetele vastaspooltele kui teistele 
kauplemiskohtadele mittediskrimineerival 
põhimõttel. Kõik sellist teavet ja tooteid 
pakkuvad kauplemiskohad ja kesksed 
vastaspooled võivad nõuda tasusid 
turuosalistele pakutud teenuste eest ainult 
kulude tagasiteenimise põhimõttel, millele 
lisandub mõistlik kasum. Kulude 
tagasiteenimine osutab kuludele, mis on 
otseselt seotud indeksiteenuste toodete 
alusel pakutud teenustega. Tõkete ja 
diskrimineeriva käitumise kõrvaldamine on 
mõeldud selleks, et suurendada konkurentsi 
finantsinstrumentide eest arveldamisel ja 
nendega kauplemisel, et vähendada liidu 
turgudel investeerimis- ja laenamiskulusid, 
kõrvaldada ebatõhusus ning edendada 
innovatsiooni. Komisjon peaks ka edaspidi 
tehingujärgse infrastruktuuri arengut 
tähelepanelikult jälgima ning vajadusel
sekkuma, et ennetada 
konkurentsimoonutuste ilmnemist 
siseturul.

Or. en

Selgitus

Praegune tekst ei võimalda võrdlusindekseid kasutades kulude suurenemist piirata. 
Võrdlusindeksid on olulised viidetena kauplemisel ja tehingute parima sooritamise toetamisel. 
Nende piirmäärade seadmisega tagame, et need kulud ei suureneks oluliselt, mis vähendaks 
lõppinvestorite saadavat kasu.
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Muudatusettepanek 175
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Samuti peaksid kauplemiskohad 
olema kohustatud võimaldama 
juurdepääsu, sealhulgas kauplemise 
sisendandmetele, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil neile kesksetele 
vastaspooltele, kes soovivad kliirida 
vastavas kauplemiskohas teostatud 
tehinguid. Litsentseerimist ja juurdepääsu 
teabele indeksite ja muude 
võrdlusindeksite kohta, mida kasutatakse 
finantsinstrumentide väärtuse 
määramiseks, tuleks samuti võimaldada nii 
kesksetele vastaspooltele kui teistele 
kauplemiskohtadele mittediskrimineerival 
põhimõttel. Tõkete ja diskrimineeriva 
käitumise kõrvaldamine on mõeldud 
selleks, et suurendada konkurentsi 
finantsinstrumentide eest arveldamisel ja 
nendega kauplemisel, et vähendada liidu 
turgudel investeerimis- ja laenamiskulusid, 
kõrvaldada ebatõhusus ning edendada 
innovatsiooni. Komisjon peaks ka edaspidi 
tehingujärgse infrastruktuuri arengut 
tähelepanelikult jälgima ning vajadusel 
sekkuma, et ennetada 
konkurentsimoonutuste ilmnemist 
siseturul.

(33) Samuti peaksid kauplemiskohad 
olema kohustatud võimaldama juurdepääsu 
kauplemise sisendandmetele läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil neile kesksetele 
vastaspooltele, kes soovivad kliirida 
vastavas kauplemiskohas teostatud 
tehinguid. Keskse vastaspoole 
juurdepääsu õigus kauplemiskohale peaks 
võimaldama kokkuleppeid, mille kohaselt 
mitu keskset vastaspoolt kasutavad sama 
kauplemiskoha tehingujärgset 
kauplemisteavet. See ei tohiks siiski viia 
koostalitluseni tuletisinstrumentide 
kliirimisel ega tekitada likviidsuse 
killustumist. Litsentseerimist ja 
juurdepääsu teabele indeksite ja muude 
võrdlusindeksite kohta, mida kasutatakse 
finantsinstrumentide väärtuse 
määramiseks, tuleks samuti võimaldada nii 
kesksetele vastaspooltele kui teistele 
kauplemiskohtadele mittediskrimineerival 
põhimõttel. Tõkete ja diskrimineeriva 
käitumise kõrvaldamine on mõeldud 
selleks, et suurendada konkurentsi 
finantsinstrumentide eest arveldamisel ja 
nendega kauplemisel, et vähendada liidu 
turgudel investeerimis- ja laenamiskulusid, 
kõrvaldada ebatõhusus ning edendada 
innovatsiooni. Komisjon peaks ka edaspidi 
tehingujärgse infrastruktuuri arengut 
tähelepanelikult jälgima ning vajadusel 
sekkuma, et ennetada 
konkurentsimoonutuste ilmnemist 
siseturul.

Or. en
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Muudatusettepanek 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Samuti peaksid kauplemiskohad 
olema kohustatud võimaldama 
juurdepääsu, sealhulgas kauplemise 
sisendandmetele, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil neile kesksetele 
vastaspooltele, kes soovivad kliirida 
vastavas kauplemiskohas teostatud 
tehinguid. Litsentseerimist ja juurdepääsu 
teabele indeksite ja muude 
võrdlusindeksite kohta, mida kasutatakse 
finantsinstrumentide väärtuse 
määramiseks, tuleks samuti võimaldada nii 
kesksetele vastaspooltele kui teistele 
kauplemiskohtadele mittediskrimineerival 
põhimõttel. Tõkete ja diskrimineeriva 
käitumise kõrvaldamine on mõeldud 
selleks, et suurendada konkurentsi 
finantsinstrumentide eest arveldamisel ja 
nendega kauplemisel, et vähendada liidu 
turgudel investeerimis- ja laenamiskulusid, 
kõrvaldada ebatõhusus ning edendada 
innovatsiooni. Komisjon peaks ka edaspidi 
tehingujärgse infrastruktuuri arengut 
tähelepanelikult jälgima ning vajadusel 
sekkuma, et ennetada 
konkurentsimoonutuste ilmnemist 
siseturul.

(33) Samuti peaksid kauplemiskohad 
olema kohustatud võimaldama 
juurdepääsu, sealhulgas kauplemise 
sisendandmetele, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil neile kesksetele 
vastaspooltele, kes soovivad kliirida 
vastavas kauplemiskohas teostatud 
tehinguid. Määruses (EL) nr …/... 
piiratakse Euroopa turu infrastruktuuri 
määruse koostalitlusvõimet rahas 
arveldatavatele instrumentidele, kuid 
ESMA peab esitama 2014. aastaks 
aruande selle kohta, kas selle 
kohaldamisala laiendamine muudele 
finantsinstrumentidele oleks asjakohane. 
Ükski Euroopa turu infrastruktuuri 
määruse säte ei takista osapooli aktsiate, 
tuletisinstrumentide ja muude 
instrumentide suhtes kahepoolselt 
koostalitluses kokku leppimast. 
Litsentseerimist ja juurdepääsu teabele 
indeksite ja muude võrdlusindeksite kohta, 
mida kasutatakse finantsinstrumentide 
väärtuse määramiseks, tuleks samuti 
võimaldada nii kesksetele vastaspooltele 
kui teistele kauplemiskohtadele 
mittediskrimineerival põhimõttel. Tõkete ja 
diskrimineeriva käitumise kõrvaldamine on 
mõeldud selleks, et suurendada konkurentsi 
finantsinstrumentide eest arveldamisel ja 
nendega kauplemisel, et vähendada liidu 
turgudel investeerimis- ja laenamiskulusid, 
kõrvaldada ebatõhusus ning edendada 
innovatsiooni. Komisjon peaks ka edaspidi 
tehingujärgse infrastruktuuri arengut 
tähelepanelikult jälgima ning vajadusel 
sekkuma, et ennetada 
konkurentsimoonutuste ilmnemist 
siseturul.
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Or. en

Muudatusettepanek 177
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Samuti peaksid kauplemiskohad 
olema kohustatud võimaldama 
juurdepääsu, sealhulgas kauplemise 
sisendandmetele, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil neile kesksetele 
vastaspooltele, kes soovivad kliirida 
vastavas kauplemiskohas teostatud 
tehinguid. Litsentseerimist ja juurdepääsu 
teabele indeksite ja muude 
võrdlusindeksite kohta, mida kasutatakse 
finantsinstrumentide väärtuse 
määramiseks, tuleks samuti võimaldada nii 
kesksetele vastaspooltele kui teistele 
kauplemiskohtadele mittediskrimineerival 
põhimõttel. Tõkete ja diskrimineeriva 
käitumise kõrvaldamine on mõeldud 
selleks, et suurendada konkurentsi 
finantsinstrumentide eest arveldamisel ja 
nendega kauplemisel, et vähendada liidu 
turgudel investeerimis- ja laenamiskulusid, 
kõrvaldada ebatõhusus ning edendada 
innovatsiooni. Komisjon peaks ka edaspidi 
tehingujärgse infrastruktuuri arengut 
tähelepanelikult jälgima ning vajadusel 
sekkuma, et ennetada 
konkurentsimoonutuste ilmnemist 
siseturul.

(33) Samuti peaksid kauplemiskohad 
olema kohustatud võimaldama 
juurdepääsu, sealhulgas kauplemise 
sisendandmetele, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil neile kesksetele 
vastaspooltele, kes soovivad kliirida 
vastavas kauplemiskohas teostatud 
tehinguid, v.a juhul, kui juurdepääsuõigus 
suurendaks operatsiooniriski ja 
likviidsuse killustatust. Uute 
juurdepääsuõiguste heakskiitmine 
esitatakse turuosalistele ja keskse 
vastaspoole liikmetele. Litsentseerimist ja 
juurdepääsu teabele indeksite ja muude 
võrdlusindeksite kohta, mida kasutatakse 
finantsinstrumentide väärtuse 
määramiseks, tuleks samuti võimaldada nii 
kesksetele vastaspooltele kui teistele 
kauplemiskohtadele mittediskrimineerival 
põhimõttel. Tõkete ja diskrimineeriva 
käitumise kõrvaldamine on mõeldud 
selleks, et suurendada konkurentsi 
finantsinstrumentide eest arveldamisel ja 
nendega kauplemisel, et vähendada liidu 
turgudel investeerimis- ja laenamiskulusid, 
kõrvaldada ebatõhusus ning edendada 
innovatsiooni. Komisjon peaks ka edaspidi 
tehingujärgse infrastruktuuri arengut 
tähelepanelikult jälgima ning vajadusel 
sekkuma, et ennetada 
konkurentsimoonutuste ilmnemist 
siseturul.

Or. en
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Muudatusettepanek 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Teenuste osutamise suhtes liidus 
kolmandate riikide ühingute poolt 
kohaldatakse siseriiklikke kordasid ja 
nõudeid. Need korrad on väga erinevad 
ning ühingul, mis on saanud ühe kohaselt 
neist tegevusloa, ei ole vabadust osutada 
teenuseid ega kasutada asutamisõigust 
teistes liikmesriikides kui see, kus ta on 
asutatud. On asjakohane kehtestada selles 
osas ühtne liidu tasandi õigusraamistik. See 
kord peaks ühtlustama olemasoleva 
killustatud raamistiku, tagama liitu 
sisenevatele kolmandate riikide ühingutele
kindlustunde ja ühetaolise kohtlemise, 
tagama, et komisjon on kolmandate riikide 
õigusliku ja järelevalveraamistiku kohta 
läbi viinud samaväärsuse hindamise, ning 
andma investoritele, kes ostavad ELis 
kolmandate riikide ühingute teenuseid, 
võrreldaval tasemel kaitse.

(34) Teenuste osutamise suhtes liidus 
kolmandate riikide investeerimisühingute 
ja turu korraldajate* poolt kohaldatakse 
siseriiklikke kordasid ja nõudeid. Need 
korrad on väga erinevad ning ühingul, mis 
on saanud ühe kohaselt neist tegevusloa, ei 
ole vabadust osutada teenuseid ega 
kasutada asutamisõigust teistes 
liikmesriikides kui see, kus ta on asutatud. 
On asjakohane kehtestada selles osas ühtne 
liidu tasandi õigusraamistik. See kord 
peaks ühtlustama olemasoleva killustatud 
raamistiku, tagama liitu sisenevatele 
kolmandate riikide 
investeerimisühingutele ja turu 
korraldajatele kindlustunde ja ühetaolise 
kohtlemise, tagama, et komisjon on 
kolmandate riikide õigusliku ja 
järelevalveraamistiku kohta läbi viinud 
samaväärsuse ja vastastikkuse hindamise, 
ning andma investoritele, kes ostavad ELis 
kolmandate riikide investeerimisühingute 
ja turu korraldajate teenuseid, võrreldaval 
tasemel kaitse.
* (Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Käesoleva ettepaneku eesmärk on tagada, et finantsinstrumentide turgude määrusega 
kehtestatakse asjakohane kolmandate riikide kord investeerimisühingute ja turu korraldajate 
suhtes selle asemel, et kehtestada kord, mis hõlmab ainult mõnda investeerimisühingute poolt 
osutatavat teenust. See kord tagaks, et kõik ELi turgudele juurdepääsu omavate kolmandate 
riikide investeerimisühingute ja turu korraldajate poolt pakutavad teenused oleksid hõlmatud 
finantsinstrumentide turgude määruses. Uued ettepanekud peavad selgelt sätestama, millised 
eeskirjad asjaomastele turu korraldajatele kohalduvad ning millised ELi eeskirjad, kui need 
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on olemas, ei kohaldu.

Muudatusettepanek 179
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Teenuste osutamise suhtes liidus 
kolmandate riikide ühingute poolt 
kohaldatakse siseriiklikke kordasid ja 
nõudeid. Need korrad on väga erinevad 
ning ühingul, mis on saanud ühe kohaselt 
neist tegevusloa, ei ole vabadust osutada 
teenuseid ega kasutada asutamisõigust 
teistes liikmesriikides kui see, kus ta on 
asutatud. On asjakohane kehtestada selles 
osas ühtne liidu tasandi õigusraamistik. See 
kord peaks ühtlustama olemasoleva 
killustatud raamistiku, tagama liitu
sisenevatele kolmandate riikide ühingutele
kindlustunde ja ühetaolise kohtlemise, 
tagama, et komisjon on kolmandate
riikide õigusliku ja järelevalveraamistiku 
kohta läbi viinud samaväärsuse hindamise, 
ning andma investoritele, kes ostavad 
ELis kolmandate riikide ühingute 
teenuseid, võrreldaval tasemel kaitse.

(34) Teenuste osutamise suhtes liidus 
kolmandate riikide ühingute poolt 
kohaldatakse siseriiklikke kordasid ja 
nõudeid. Need korrad on väga erinevad 
ning ühingul, mis on saanud ühe kohaselt 
neist tegevusloa, ei ole vabadust osutada 
teenuseid ega kasutada asutamisõigust 
teistes liikmesriikides kui see, kus ta on 
asutatud. Kuigi liikmesriigid peaksid 
suutma neid kordasid ja nõudeid 
säilitada, on asjakohane kehtestada selles 
osas ühtne liidu tasandi õigusraamistik, et 
võimaldada liidus filiaali asutavatel
kolmandate riikide ühingutel kogu liidus
filiaalide kaudu teenuseid ja tegevusi 
osutada, kui filiaali asutamist on lubanud 
liikmesriikide pädevad asutused ning
komisjon on muu hulgas kolmanda riigi
õigusliku ja järelevalveraamistiku kohta 
läbi viinud samaväärsuse hindamise.
Samuti oleks asjakohane, et ühtne 
raamistik võimaldaks kolmanda riigi 
äriühingul kindlatele liikmesriigis 
asutatud võrdsetele vastaspooltele 
teenuseid ja tegevusi osutada muul viisil, 
kui filiaali kaudu selles liikmesriigis, 
nõudmata lubasid selles liikmesriigis või 
registreerimist ESMA poolt. Kolmandate 
riikide investeerimisühingud, kes soovivad 
osutada võrdsetele vastaspooltele või n-ö 
kutselistele klientidele kogu liidus 
teenuseid või pakkuda tegevusi, peaksid 
saama seda teha, kui nad ESMAs 
registreeruvad ja kui komisjon on muu 
hulgas kolmanda riigi õigusliku ja 



AM\901839ET.doc 83/183 PE489.472v01-00

ET

järelevalveraamistiku kohta läbi viinud 
samaväärsuse hindamise.

Or. en

Selgitus

Paljusid investeerimisteenuseid ja -tegevusi pakutakse investeerimisühingu ja kliendi 
vaheliste jätkuvate suhete raames. See piiraks ülemääraselt ELi investorite ja vastaspoolte 
juurdepääsu teenustele, mida pakuvad kolmandate riikide ühingud, kui kolmandate riikide 
ühingutele näiteks sisuliselt keelataks teabe ja uuringutulemuste võimaldamine oma 
olemasolevatele klientidele.

Muudatusettepanek 180
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Teenuste osutamise suhtes liidus 
kolmandate riikide ühingute poolt 
kohaldatakse siseriiklikke kordasid ja 
nõudeid. Need korrad on väga erinevad 
ning ühingul, mis on saanud ühe kohaselt 
neist tegevusloa, ei ole vabadust osutada 
teenuseid ega kasutada asutamisõigust 
teistes liikmesriikides kui see, kus ta on 
asutatud. On asjakohane kehtestada selles 
osas ühtne liidu tasandi õigusraamistik. See 
kord peaks ühtlustama olemasoleva 
killustatud raamistiku, tagama liitu 
sisenevatele kolmandate riikide ühingutele 
kindlustunde ja ühetaolise kohtlemise, 
tagama, et komisjon on kolmandate riikide 
õigusliku ja järelevalveraamistiku kohta 
läbi viinud samaväärsuse hindamise, ning 
andma investoritele, kes ostavad ELis 
kolmandate riikide ühingute teenuseid, 
võrreldaval tasemel kaitse.

(34) Teenuste osutamise suhtes liidus 
kolmandate riikide ühingute poolt 
kohaldatakse siseriiklikke kordasid ja 
nõudeid. Need korrad on väga erinevad 
ning ühingul, mis on saanud ühe kohaselt 
neist tegevusloa, ei ole vabadust osutada 
teenuseid ega kasutada asutamisõigust 
teistes liikmesriikides kui see, kus ta on 
asutatud. On asjakohane kehtestada selles 
osas ühtne liidu tasandi õigusraamistik. See 
kord peaks ühtlustama olemasoleva 
killustatud raamistiku, tagama liitu 
sisenevatele kolmandate riikide ühingutele 
kindlustunde ja ühetaolise kohtlemise, 
tagama, et komisjon on kolmandate riikide 
õigusliku ja järelevalveraamistiku kohta 
läbi viinud samaväärsuse hindamise, ning 
andma jaeklientidele, kes ostavad ELis 
kolmandate riikide ühingute teenuseid, 
võrreldaval tasemel kaitse.

Or. en
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Muudatusettepanek 181
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Teenuste osutamise suhtes liidus 
kolmandate riikide ühingute poolt 
kohaldatakse siseriiklikke kordasid ja 
nõudeid. Need korrad on väga erinevad 
ning ühingul, mis on saanud ühe kohaselt 
neist tegevusloa, ei ole vabadust osutada 
teenuseid ega kasutada asutamisõigust 
teistes liikmesriikides kui see, kus ta on 
asutatud. On asjakohane kehtestada selles 
osas ühtne liidu tasandi õigusraamistik. See 
kord peaks ühtlustama olemasoleva 
killustatud raamistiku, tagama liitu 
sisenevatele kolmandate riikide ühingutele 
kindlustunde ja ühetaolise kohtlemise, 
tagama, et komisjon on kolmandate riikide 
õigusliku ja järelevalveraamistiku kohta 
läbi viinud samaväärsuse hindamise, ning 
andma investoritele, kes ostavad ELis 
kolmandate riikide ühingute teenuseid, 
võrreldaval tasemel kaitse.

(34) Teenuste osutamise suhtes liidus 
kolmandate riikide ühingute poolt 
kohaldatakse siseriiklikke kordasid ja 
nõudeid. Need korrad on väga erinevad 
ning ühingul, mis on saanud ühe kohaselt 
neist tegevusloa, ei ole vabadust osutada 
teenuseid ega kasutada asutamisõigust 
teistes liikmesriikides kui see, kus ta on 
asutatud. On asjakohane kehtestada selles 
osas ühtne liidu tasandi õigusraamistik. See 
kord peaks ühtlustama olemasoleva 
killustatud raamistiku, tagama liitu 
sisenevatele kolmandate riikide ühingutele 
kindlustunde ja ühetaolise kohtlemise, 
tagama, et komisjon on kolmandate riikide 
õigusliku ja järelevalveraamistiku kohta 
läbi viinud samaväärsuse hindamise, ning 
andma investoritele, kes ostavad ELis 
kolmandate riikide ühingute teenuseid, 
võrreldaval tasemel kaitse. Kolmandate 
riikide investeerimisühingutega seotud 
nõuete kohaldamisel peaksid komisjon ja 
liikmesriigid meeles pidama ELi keskset 
rolli maailma finantsturgudel, ELi ja 
kolmandate riikide finantsturgude 
omavahelist seotust ning kasu ELi 
investoritele, kodanikele, äriühingutele, 
avalik-õiguslikele asutustele ja Euroopa 
majandusele, mis tuleneb 
rahvusvahelisest kauplemisest. Eelnevat 
meeles pidades ei tohiks kolmandatele 
riikidele nõuete kohaldamisel, v.a arvatud 
juhul, kui seda õigustavad objektiivsed ja 
tõenditel põhinevad asjakohased 
kaalutlused, takistada ELi investoritel ja 
emitentidel kolmandatesse riikidesse 
investeerimast või kolmandatest riikidest 
rahastust saamast ning samas ei tohiks 
nad takistada kolmandate riikide 
investoritel ja emitentidel Euroopa 
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turgudel muudesse finantsteenustesse 
investeerimast, nende kapitali 
suurendamast või neid omandamast.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Teenuste osutamise suhtes liidus 
kolmandate riikide ühingute poolt 
kohaldatakse siseriiklikke kordasid ja 
nõudeid. Need korrad on väga erinevad 
ning ühingul, mis on saanud ühe kohaselt 
neist tegevusloa, ei ole vabadust osutada 
teenuseid ega kasutada asutamisõigust 
teistes liikmesriikides kui see, kus ta on 
asutatud. On asjakohane kehtestada selles 
osas ühtne liidu tasandi õigusraamistik. See 
kord peaks ühtlustama olemasoleva 
killustatud raamistiku, tagama liitu 
sisenevatele kolmandate riikide ühingutele 
kindlustunde ja ühetaolise kohtlemise, 
tagama, et komisjon on kolmandate riikide 
õigusliku ja järelevalveraamistiku kohta 
läbi viinud samaväärsuse hindamise, ning 
andma investoritele, kes ostavad ELis 
kolmandate riikide ühingute teenuseid, 
võrreldaval tasemel kaitse.

(34) Teenuste osutamise suhtes liidus 
kolmandate riikide ühingute poolt 
kohaldatakse siseriiklikke kordasid ja 
nõudeid. Need korrad on väga erinevad 
ning ühingul, mis on saanud ühe kohaselt 
neist tegevusloa, ei ole vabadust osutada 
teenuseid ega kasutada asutamisõigust 
teistes liikmesriikides kui see, kus ta on 
asutatud. On asjakohane kehtestada selles 
osas ühtne liidu tasandi õigusraamistik. See 
kord peaks ühtlustama olemasoleva 
killustatud raamistiku, tagama liitu 
sisenevatele kolmandate riikide ühingutele 
kindlustunde ja ühetaolise kohtlemise, 
tagama, et komisjon on kolmandate riikide 
õigusliku ja järelevalveraamistiku kohta 
läbi viinud samaväärsuse hindamise, ning 
andma investoritele, kes ostavad ELis 
kolmandate riikide ühingute teenuseid, 
võrreldaval tasemel kaitse. Kolmandate 
riikide investeerimisühingutega seotud 
nõuete kohaldamisel peaksid komisjon ja 
liikmesriigid arvesse võtma ELi keskset 
rolli maailma finantsturgudel, avatuse 
tähtsust investeeringute soodustamisel, 
vajadust säilitada Euroopa 
finantskeskused, ELi ja kolmandate 
riikide finantsturgude omavahelist seotust 
ning kasu ELi investoritele ja 
emitentidele, kodanikele, äriühingutele, 
avalik-õiguslikele asutustele ja Euroopa 
majandusele, mis tuleneb 
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ülemaailmalisest rahvusvahelisest 
kauplemisest. Võttes arvesse 
finantsinstrumentide turgude direktiivi 
kohaselt litsentsi vajavate finantsteenuste 
laia kohaldamisala, ei tohiks 
kolmandatele riikidele nõuete 
kohaldamisel, välja arvatud juhul, kui 
seda õigustavad objektiivsed ja tõenditel 
põhinevad asjakohased kaalutlused, 
takistada ELi investoritel ja emitentidel 
kolmandatesse riikidesse investeerimast 
või kolmandatest riikidest rahastust 
saamast ning samas ei tohiks nad 
takistada kolmandate riikide investoritel 
ja emitentidel Euroopa turgudel 
muudesse finantsteenustesse 
investeerimast, nende kapitali 
suurendamast või neid omandamast.

Or. en

Selgitus

ELi heaolu, majanduskasvu, tööhõive ja finantsstabiilsuse edendamiseks on vaja kaitsta 
Euroopa investorite ja emitentide sujuvat suhtlust kolmandate riikide turgude ja 
teenuseosutajatega ning jätkata kolmandate riikide investorite ja emitentide ELi turgudesse 
suunatud investeeringute soodustamist ja nende kaudu kapitali kogumist.

Muudatusettepanek 183
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Teenuste osutamise suhtes liidus 
kolmandate riikide ühingute poolt 
kohaldatakse siseriiklikke kordasid ja 
nõudeid. Need korrad on väga erinevad 
ning ühingul, mis on saanud ühe kohaselt 
neist tegevusloa, ei ole vabadust osutada 
teenuseid ega kasutada asutamisõigust 
teistes liikmesriikides kui see, kus ta on 
asutatud. On asjakohane kehtestada selles 
osas ühtne liidu tasandi õigusraamistik. See 

(34) Teenuste osutamise suhtes liidus 
kolmandate riikide ühingute poolt 
kohaldatakse siseriiklikke kordasid ja 
nõudeid. Need korrad on väga erinevad 
ning ühingul, mis on saanud ühe kohaselt 
neist tegevusloa, ei ole vabadust osutada 
teenuseid ega kasutada asutamisõigust 
teistes liikmesriikides kui see, kus ta on 
asutatud. Lisaks sellele, kui kolmandatest 
riikidest pärit äriühingud saaksid osutada 
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kord peaks ühtlustama olemasoleva 
killustatud raamistiku, tagama liitu 
sisenevatele kolmandate riikide ühingutele 
kindlustunde ja ühetaolise kohtlemise, 
tagama, et komisjon on kolmandate riikide 
õigusliku ja järelevalveraamistiku kohta 
läbi viinud samaväärsuse hindamise, ning 
andma investoritele, kes ostavad ELis 
kolmandate riikide ühingute teenuseid, 
võrreldaval tasemel kaitse.

teenuseid liidu territooriumil tegutsevatele 
osapooltele ilma, et peaksid asutama liidu 
territooriumile filiaali, tekkiks olukord, 
kus sellised äriühingud ei kuuluks selle 
liikmesriigi järelevalve alla, kus nende 
äritegevus toimub, ning nad ei peaks 
täitma selle liikmesriigi õigusaktidest 
tulenevaid kohustusi. Seoses sellega on 
asjakohane kehtestada selles osas ühtne 
liidu tasandi õigusraamistik. See kord 
peaks ühtlustama olemasoleva killustatud 
raamistiku, tagama liitu sisenevatele 
kolmandate riikide ühingutele kindlustunde 
ja ühetaolise kohtlemise, tagama, et 
komisjon on kolmandate riikide õigusliku 
ja järelevalveraamistiku kohta läbi viinud 
samaväärsuse hindamise, ning andma 
investoritele, kes ostavad ELis kolmandate 
riikide ühingute teenuseid, võrreldaval 
tasemel kaitse.

Or. pl

Muudatusettepanek 184
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Kolmandate riikide kordade jaoks 
tõhusat samaväärsust kehtestades peaks 
komisjon piirduma nende sätetega, milles 
on rahvusvahelisel tasemel kokku lepitud, 
nt G20s. Kuigi tuletisinstrumentidega 
kauplemise kohustusele kehtivad 
eeskirjad peaksid olema võimalikult 
kooskõlastatud, kooskõlas Euroopa turu 
infrastruktuuri määrusega, ei ole paljud 
käesoleva direktiivi osad hõlmatud G20 
kohustustes; samuti ei ole need suunatud 
finantssüsteemi stabiilsuse 
suurendamisele ja seetõttu ei pruugi olla 
sobilikud otseseks kohaldamiseks 
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kolmandate riikide poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 b) Viies läbi kolmanda riigi 
samaväärsuse hindamisi, peaks komisjon 
tagama, et järgib lähenemisviisi, mis 
väärtustab eelkõige ELi suurimaid 
kauplemispartnereid, jättes riigid, kus on 
vaid üksikud ELi turule pääseda üritavad 
äriühingud, hinnata pärast olulisemate 
turgude hindamist.

Or. en

Selgitus

Piiratud ressursside korral on tähtis prioritiseerida neid peamisi jurisdiktsioone selleks, et 
mitte häirida kauplemist, vaid saavutada maksimaalne mõju peatselt pärast käesoleva 
õigusakti vastuvõtmist.

Muudatusettepanek 186
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Teenuste osutamine jaeklientidele
peaks alati eeldama filiaali asutamist liidus. 
Filiaali asutamisel tuleb selleks hankida 
liidus tegevusluba ning filiaali üle 
teostatakse liidus järelevalvet. Asjaomase 
pädeva asutuse ja kolmanda riigi pädeva 
asutuse vahel peaksid olema sõlmitud 

(35) Teenuste osutamine jae- või 
kutselistele klientidele peaks alati eeldama 
filiaali asutamist liidus. Filiaali asutamisel 
tuleb selleks hankida liidus tegevusluba 
ning filiaali üle teostatakse liidus 
järelevalvet. Asjaomase pädeva asutuse ja 
kolmanda riigi pädeva asutuse vahel 
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asjakohased koostöölepped. Teenuste 
osutamine ilma filiaalita peaks olema 
lubatud ainult võrdsetele vastaspooltele. 
Sellisel juhul peaks ühing ennast 
registreerima ESMAs ning tema üle 
teostataks järelevalvet kolmandas riigis. 
ESMA ja kolmanda riigi pädevate asutuste 
vahel peaksid olema sõlmitud asjakohased 
koostöölepped.

peaksid olema sõlmitud asjakohased 
koostöölepped. Teenuste osutamine ilma 
filiaalita peaks olema lubatud ainult 
võrdsetele vastaspooltele. Sellisel juhul 
peaks ühing ennast registreerima ESMAs 
ning tema üle teostataks järelevalvet 
kolmandas riigis. ESMA ja kolmanda riigi 
pädevate asutuste vahel peaksid olema 
sõlmitud asjakohased koostöölepped.

Or. en

Selgitus

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.

Muudatusettepanek 187
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Teenuste osutamine jaeklientidele 
peaks alati eeldama filiaali asutamist
liidus. Filiaali asutamisel tuleb selleks 
hankida liidus tegevusluba ning filiaali üle 
teostatakse liidus järelevalvet. Asjaomase 
pädeva asutuse ja kolmanda riigi pädeva 
asutuse vahel peaksid olema sõlmitud 
asjakohased koostöölepped. Teenuste 
osutamine ilma filiaalita peaks olema
lubatud ainult võrdsetele vastaspooltele. 
Sellisel juhul peaks ühing ennast 
registreerima ESMAs ning tema üle 
teostataks järelevalvet kolmandas riigis. 
ESMA ja kolmanda riigi pädevate 
asutuste vahel peaksid olema sõlmitud 

(35) Liidu ühise filiaalide raamistiku 
kohaselt liidus filiaali asutanud 
kolmandate riikide ühingutel peaks olema 
võimalik filiaali kaudu kogu liidus
jaeklientidele teenuseid osutada ja 
tegevusi pakkuda, kuid see ei tohiks 
takistada jaeklientidel kliendi enda 
eksklusiivsel algatusel kolmandate riikide 
ühingutelt teenuseid saamast või muul 
viisil väljastpoolt liitu (või kooskõlas 
riikliku korraga) teenuseid saamast. 
Filiaali asutamisel tuleb selleks hankida 
liidus tegevusluba ning filiaali üle 
teostatakse liidus järelevalvet. Asjaomase 
pädeva asutuse ja kolmanda riigi pädeva 
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asjakohased koostöölepped. asutuse vahel peaksid olema sõlmitud 
asjakohased koostöölepped. kui luba on 
antud, peaks filiaali üle järelevalvet 
tegema liikmesriigis, kus filiaal asutati; 
kolmanda riigi ühingul peaks olema
võimalik tegevusloa saanud ja 
järelevalvele allutatud filiaali kaudu, 
millele rakendub teatamismenetlus, teistes 
liikmesriikides teenuseid pakkuda.

Or. en

Selgitus

Paljusid investeerimisteenuseid ja -tegevusi pakutakse investeerimisühingu ja kliendi 
vaheliste jätkuvate suhete raames. See piiraks ülemääraselt ELi investorite ja vastaspoolte 
juurdepääsu teenustele, mida pakuvad kolmandate riikide ühingud, kui kolmandate riikide 
ühingutele näiteks sisuliselt keelataks teabe ja uuringutulemuste võimaldamine oma 
olemasolevatele klientidele.

Muudatusettepanek 188
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Teenuste osutamine jaeklientidele 
peaks alati eeldama filiaali asutamist liidus. 
Filiaali asutamisel tuleb selleks hankida 
liidus tegevusluba ning filiaali üle 
teostatakse liidus järelevalvet. Asjaomase 
pädeva asutuse ja kolmanda riigi pädeva 
asutuse vahel peaksid olema sõlmitud 
asjakohased koostöölepped. Teenuste 
osutamine ilma filiaalita peaks olema 
lubatud ainult võrdsetele vastaspooltele. 
Sellisel juhul peaks ühing ennast 
registreerima ESMAs ning tema üle 
teostataks järelevalvet kolmandas riigis. 
ESMA ja kolmanda riigi pädevate asutuste 
vahel peaksid olema sõlmitud asjakohased 
koostöölepped.

(35) Teenuste osutamine jaeklientidele 
peaks alati eeldama filiaali asutamist liidus. 
Filiaali asutamisel tuleb selleks hankida 
liidus tegevusluba ning filiaali üle 
teostatakse liidus järelevalvet. Asjaomase 
pädeva asutuse ja kolmanda riigi pädeva 
asutuse vahel peaksid olema sõlmitud 
asjakohased koostöölepped. Teenuste 
osutamine ilma filiaalita peaks olema 
lubatud ainult võrdsetele vastaspooltele ja 
kutselistele klientidele. Sellisel juhul peaks 
ühing ennast registreerima ESMAs ning 
tema üle teostataks järelevalvet kolmandas 
riigis. ESMA ja kolmanda riigi pädevate 
asutuste vahel peaksid olema sõlmitud 
asjakohased koostöölepped.

Or. en
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Muudatusettepanek 189
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Teenuste osutamine jaeklientidele 
peaks alati eeldama filiaali asutamist 
liidus. Filiaali asutamisel tuleb selleks 
hankida liidus tegevusluba ning filiaali üle 
teostatakse liidus järelevalvet. Asjaomase 
pädeva asutuse ja kolmanda riigi pädeva 
asutuse vahel peaksid olema sõlmitud 
asjakohased koostöölepped. Teenuste 
osutamine ilma filiaalita peaks olema 
lubatud ainult võrdsetele vastaspooltele. 
Sellisel juhul peaks ühing ennast 
registreerima ESMAs ning tema üle 
teostataks järelevalvet kolmandas riigis. 
ESMA ja kolmanda riigi pädevate asutuste 
vahel peaksid olema sõlmitud asjakohased 
koostöölepped.

(35) Teenuste osutamine jaeklientidele 
peaks alati eeldama tütarettevõtja
asutamist liidus. Filiaali asutamisel tuleb 
selleks hankida liidus tegevusluba ning 
filiaali üle teostatakse liidus järelevalvet. 
Asjaomase pädeva asutuse ja kolmanda 
riigi pädeva asutuse vahel peaksid olema 
sõlmitud asjakohased koostöölepped. 
Teenuste osutamine ilma filiaalita peaks 
olema lubatud ainult võrdsetele 
vastaspooltele. Sellisel juhul peaks ühing 
ennast registreerima ESMAs ning tema üle 
teostataks järelevalvet kolmandas riigis. 
ESMA ja kolmanda riigi pädevate asutuste 
vahel peaksid olema sõlmitud asjakohased 
koostöölepped.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Käesoleva määruse sätted, mis 
reguleerivad teenuste osutamist liidus 
kolmandate riikide ühingute poolt, ei 
tohiks mõjutada liidus asutatud isikute 
võimalust osta investeerimisteenuseid 
kolmanda riigi ühingult nende oma 
eksklusiivsel algatusel. Juhul kui kolmanda 

(36) Käesoleva määruse sätted, mis 
reguleerivad teenuste või tegevuste
osutamist liidus kolmandate riikide 
ühingute poolt, ei tohiks mõjutada liidus 
asutatud isikute võimalust osta 
investeerimisteenuseid või -tegevusi
kolmanda riigi ühingult nende oma 
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riigi ühing osutab teenuseid liidus asutatud 
isiku omal eksklusiivsel algatusel, ei peaks 
neid teenuseid käsitama liidu territooriumil 
osutatavate teenustena. Juhul kui kolmanda 
riigi ühing peibutab liidus kliente või 
potentsiaalseid kliente või reklaamib või 
propageerib liidus koos kõrvalteenustega 
investeerimisteenuseid või -tegevust, ei 
tohiks seda käsitada teenusena, mida 
osutatakse kliendi omal eksklusiivsel 
algatusel.

eksklusiivsel algatusel; käesoleva direktiivi 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud või direktiivi nr 
2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa saanud 
krediidiasutused, mis osutavad 
investeerimisteenuseid või -tegevusi, et 
saada investeerimisteenuseid või -tegevusi 
kolmandate riikide investeerimisühingult 
või et asjaomase investeerimisühingu või 
krediidiasutuste kliendid saaksid 
investeerimisühingu või krediidiasutuse 
vahendusel investeerimisteenuseid või -
tegevusi kolmandate riikide 
investeerimisühingult või et riigis 
asutatud isikud saaksid 
investeerimisteenuseid ja -tegevusi 
kolmandate riikide ühingutelt, kui neid 
teenuseid või tegevusi pakutakse 
väljaspool liitu. Juhul kui kolmanda riigi 
ühing osutab teenuseid või tegevusi liidus 
asutatud isiku omal eksklusiivsel algatusel, 
ei peaks neid teenuseid või tegevusi 
käsitama liidu territooriumil osutatavate 
teenustena. Juhul kui kolmanda riigi ühing 
peibutab liidus kliente või potentsiaalseid 
kliente või reklaamib või propageerib 
liidus koos kõrvalteenustega 
investeerimisteenuseid või -tegevust (muul
viisil kui kolmandate riikide ühingu ja 
selle isiku vahelise jätkuva suhte 
tähenduses, mis on seotud nende teenuste 
osutamisega või tegevuste pakkumisega), 
ei tohiks seda käsitada teenusena või 
tegevusena, mida osutatakse kliendi omal 
eksklusiivsel algatusel. Kui kolmandate 
riikide ühing osutab teenuseid või pakub 
tegevusi käesoleva direktiivi kohaselt 
tegevusloa saanud investeerimisühingule 
või direktiivi nr 2006/48/EÜ kohaselt 
tegevusloa saanud krediidiasutusele, kes 
osutab investeerimisteenuseid või pakub -
tegevusi, või teeb seda nende kaudu, ei 
tohiks kolmandate riikide ühingute 
teenuseid või tegevusi käsitada liidu 
territooriumil pakutavatena. Vahendajana 
tegutsev investeerimisühing jääb 
vastutavaks käesoleva direktiivi kohaselt 
kliendile kaitse pakkumise eest, mida 
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kohaldatakse teenustele, mida ta on 
kliendile osutanud. Kui liidus asutatud 
isik hangib kolmandate riikide ühingute 
poolt osutatavaid teenuseid või pakutavaid 
tegevusi väljastpoolt liitu või kui 
kolmandate riikide ühingu põhitegevus 
toimub väljaspool liitu, ei tohiks teenuseid 
või tegevusi käsitada liidus osutatutena.

Or. en

Selgitus

Paljusid investeerimisteenuseid ja -tegevusi pakutakse investeerimisühingu ja kliendi 
vaheliste jätkuvate suhete raames. See piiraks ülemääraselt ELi investorite ja vastaspoolte 
juurdepääsu teenustele, mida pakuvad kolmandate riikide ühingud, kui kolmandate riikide 
ühingutele näiteks sisuliselt keelataks teabe ja uuringutulemuste võimaldamine oma 
olemasolevatele klientidele.

Muudatusettepanek 191
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Käesoleva määruse sätted, mis 
reguleerivad teenuste osutamist liidus 
kolmandate riikide ühingute poolt, ei 
tohiks mõjutada liidus asutatud isikute
võimalust osta investeerimisteenuseid 
kolmanda riigi ühingult nende oma 
eksklusiivsel algatusel. Juhul kui kolmanda 
riigi ühing osutab teenuseid liidus asutatud 
isiku omal eksklusiivsel algatusel, ei peaks 
neid teenuseid käsitama liidu territooriumil 
osutatavate teenustena. Juhul kui kolmanda 
riigi ühing peibutab liidus kliente või 
potentsiaalseid kliente või reklaamib või 
propageerib liidus koos kõrvalteenustega 
investeerimisteenuseid või -tegevust, ei 
tohiks seda käsitada teenusena, mida 
osutatakse kliendi omal eksklusiivsel 
algatusel.

(36) Käesoleva määruse sätted, mis 
reguleerivad teenuste osutamist liidus 
kolmandate riikide ühingute poolt, ei 
tohiks mõjutada liidus asutatud 
jaeklientide võimalust osta 
investeerimisteenuseid kolmanda riigi 
ühingult nende oma eksklusiivsel algatusel. 
Juhul kui kolmanda riigi ühing osutab 
teenuseid liidus asutatud jaekliendi omal
eksklusiivsel algatusel, ei peaks neid 
teenuseid käsitama liidu territooriumil 
osutatavate teenustena. Juhul kui kolmanda 
riigi ühing peibutab liidus kliente või 
potentsiaalseid kliente või reklaamib või 
propageerib liidus koos kõrvalteenustega 
investeerimisteenuseid või -tegevust, ei 
tohiks seda käsitada teenusena, mida 
osutatakse kliendi omal eksklusiivsel 
algatusel.
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Or. en

Muudatusettepanek 192
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Käesoleva määruse sätted, mis 
reguleerivad teenuste osutamist liidus
kolmandate riikide ühingute poolt, ei 
tohiks mõjutada liidus asutatud isikute 
võimalust osta investeerimisteenuseid 
kolmanda riigi ühingult nende oma 
eksklusiivsel algatusel. Juhul kui
kolmanda riigi ühing osutab teenuseid
liidus asutatud isiku omal eksklusiivsel 
algatusel, ei peaks neid teenuseid
käsitama liidu territooriumil osutatavate
teenustena. Juhul kui kolmanda riigi 
ühing peibutab liidus kliente või
potentsiaalseid kliente või reklaamib või 
propageerib liidus koos kõrvalteenustega 
investeerimisteenuseid või -tegevust, ei 
tohiks seda käsitada teenusena, mida
osutatakse kliendi omal eksklusiivsel 
algatusel.

(36) Kolmandate riikide ühing ei peaks 
vajama ELi luba või registreerimist, kui ta 
osutab teenuseid ELi kliendi algatusel, kui
ta osutab teenuseid ainult 
finantsinstrumentide turgude direktiivi 
kohaselt loa saanud ühingutele või
teenust osutatakse ainult väljaspool ELi.

Or. en

Selgitus

Käesolev säte on vajalik, et tagada kolmandate riikide turgudele juurdepääs ELi ühingutele, 
kuna teatud riigid ei saavuta kunagi ELiga samaväärseid tasemeid, kuid neil on siiski vaja 
kasutada kohalikke juriidilisi isikuid teatud tegevuste teostamiseks.

Muudatusettepanek 193
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Saastekvootide (ELS) teisestel 
hetketurgudel on esinenud mitmesuguseid 
petturlikke tegevusi, mis võivad õõnestada 
usaldust direktiiviga 2003/87/EÜ loodud 
heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) 
vastu, ning rakendatakse meetmeid 
saastekvootide registrite süsteemi 
tõhustamiseks ja saastekvootidega 
kauplemise konto avamise tingimuste 
karmistamiseks. Selleks et tugevdada 
nende turgude ausameelsust ja kindlustada 
nende tõhus toimimine, sealhulgas tagada 
kauplemistegevuse igakülgne järelevalve, 
on asjakohane täiendada direktiivi 
2003/87/EÜ alusel rakendatud meetmeid, 
võttes saastekvoodid tervikuna 
reguleerimisalasse, mis on hõlmatud selle 
direktiivi ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta 
direktiiviga 2003/6/EÜ siseringitehingute 
ja turuga manipuleerimise (turu 
kuritarvitamise) kohta, liigitades need 
tuletisinstrumentideks.

(37) Saastekvootide (ELS) teisestel 
hetketurgudel on esinenud mitmesuguseid 
petturlikke tegevusi, mis võivad õõnestada 
usaldust direktiiviga 2003/87/EÜ loodud 
heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) 
vastu, ning rakendatakse meetmeid 
saastekvootide registrite süsteemi 
tõhustamiseks ja saastekvootidega 
kauplemise konto avamise tingimuste 
karmistamiseks. Selleks et tugevdada 
nende turgude ausameelsust ja kindlustada 
nende tõhus toimimine, sealhulgas tagada 
kauplemistegevuse igakülgne järelevalve, 
on asjakohane täiendada direktiivi 
2003/87/EÜ alusel rakendatud meetmeid, 
võttes saastekvoodid tervikuna 
reguleerimisalasse, mis on hõlmatud selle 
direktiivi ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta 
direktiiviga 2003/6/EÜ siseringitehingute 
ja turuga manipuleerimise (turu 
kuritarvitamise) kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Komisjonil peaks olema õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt ELi
toimimise lepingu artiklile 290. Eelkõige 
tuleks delegeeritud õigusaktid võtta vastu 
selleks, et täpsustada konkreetseid 
üksikasju seoses järgnevaga: mõisted; 
kauplemise läbipaistvuse nõuete täpsed 
parameetrid; täpsed tingimused, milliste 
korral on võimalik anda erandlikke 

(38) Komisjonil peaks olema õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 290. Eelkõige 
tuleks delegeeritud õigusaktid võtta vastu 
selleks, et täpsustada konkreetseid 
üksikasju seoses järgnevaga: mõisted; 
kauplemise läbipaistvuse nõuete täpsed 
parameetrid; täpsed tingimused, milliste 
korral on võimalik anda erandlikke 
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vabastusi tehingueelse läbipaistvuse nõuete 
täitmisest; tehingujärgse teabe avaldamise 
edasilükkamise kord; kriteeriumid 
tehingueelse läbipaistvuse kohustuste 
kohaldamiseks kliendi korralduste 
süsteemsete täitjate suhtes; konkreetsed 
kuludega seotud sätted seoses turuandmete 
kättesaadavusega; kauplemiskohtade ja 
kesksete vastaspoolte teineteisele 
juurdepääsu võimaldamise ja sellest 
keeldumise kriteeriumid; ning selliste 
tingimuste täpsem kindlaksmääramine, 
mille puhul oht investorite kaitsele, 
finantsturgude korrakohasele toimimisele 
ja ausameelsusele või liidu finantssüsteemi 
kui terviku või mõne selle osa stabiilsusele 
võib olla aluseks meetmete rakendamisele 
ESMA poolt.

vabastusi tehingueelse läbipaistvuse nõuete 
täitmisest; tehingujärgse teabe avaldamise 
edasilükkamise kord; kriteeriumid 
tehingueelse läbipaistvuse kohustuste 
kohaldamiseks kliendi korralduste 
süsteemsete täitjate suhtes; konkreetsed 
kuludega seotud sätted seoses turuandmete 
kättesaadavusega; kauplemiskohtade ja 
kesksete vastaspoolte teineteisele 
juurdepääsu võimaldamise ja sellest 
keeldumise kriteeriumid; ning selliste 
tingimuste täpsem kindlaksmääramine, 
mille puhul oht investorite kaitsele, 
finantsturgude korrakohasele toimimisele 
ja ausameelsusele või liidu finantssüsteemi 
kui terviku või mõne selle osa stabiilsusele 
võib olla aluseks meetmete rakendamisele 
ESMA poolt. On soovitatav, et tehnilise 
iseloomuga delegeeritud õigusaktide 
küsimustes konsulteeritaks eelnevalt 
ESMAga.

Or. pl

Muudatusettepanek 195
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Finantsturgude reguleerimise 
paketti (lisaks ka finantsinstrumentide 
turgu ja direktiivi 2004/39/EÜ tühistamist 
käsitlevat direktiivi ning 
siseringitehingute ja turuga 
manipuleerimist käsitlevat määrust) 
puudutavates komisjoni raportites kahe 
aasta möödumisel pärast rakendamise 
alustamist on oluline vaadelda paketti 
tervikuna ja komisjon võib teha 
põhjendatud ettepanekuid, kaasa arvatud 
ettepanekud, mille alusel tuleb kõigist 
ostu- ja müügipakkumistest ja 
äritehingutest pädevate asutuste asemel 
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reaalajas teatada Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve poolt 
määratud süsteemile, mille vahendusel 
võivad pädevad asutused saada kõik 
vajalikud andmed ning mis võiks toimida 
ühtse konsolideeritud kauplemisandmete 
üksuse ja keskse koostöösüsteemina, mille 
kaudu saab avastada eri turgudel ja eri 
riikides toimunud turgude kuritarvitamisi.

Or. fi

Muudatusettepanek 196
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
investeerimisühingute suhtes, direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
kohaselt tegevusloa saanud 
krediidiasutuste suhtes, kui nad osutavad 
ühte või mitut investeerimisteenust ja/või 
tegelevad investeerimistegevusega, ning 
reguleeritud turgude suhtes.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
direktiivi [uus finantsinstrumentide turgude 
direktiiv] kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingute ja direktiivi 
2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa saanud 
krediidiasutuste suhtes, kui nad osutavad 
ühte või mitut investeerimisteenust ja/või 
tegelevad investeerimistegevusega, ning 
reguleeritud turgude suhtes.

Or. en

Selgitus

Krediidiasutused ei saa tegevusluba teise finantsinstrumentide turgude direktiivi kohaselt. Vt 
teise finantsinstrumentide turgude direktiivi artikli 1 lõiget 2.

Muudatusettepanek 197
Markus Ferber

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

3. Käesoleva määruse V jaotist 
kohaldatakse samuti kõigi finantssektori 
vastaspoolte suhtes, nagu määratletud 
artikli [2 lõikes 6], ning 
finantssektoriväliste vastaspoolte suhtes, 
kes kuuluvad määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artikli [5 lõike 1 
punkti b] määratluse alla.

3. Käesoleva määruse V jaotist 
kohaldatakse samuti kõigi finantssektori 
vastaspoolte suhtes, nagu määratletud 
artikli [2 lõikes 6], ning 
finantssektoriväliste vastaspoolte suhtes, 
kes kuuluvad määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artikli [10 lõike 1 
punkti b] määratluse alla.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva määruse VIII jaotist 
kohaldatakse kolmandate riikide 
ühingutele, mis osutavad 
investeerimisteenuseid või pakuvad -
tegevusi liikmesriikides muul viisil kui 
selles liikmesriigis asutatud filiaali kaudu.

Or. en

Selgitus

VIII jaotise sätteid kohaldatakse ainult kolmandate riikide ühingutele. Need ei ole teise 
finantsinstrumentide turgude direktiivi kohaselt tegevusloa saanud investeerimisühingud või 
krediidiasutused.

Muudatusettepanek 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4 a (uus)



AM\901839ET.doc 99/183 PE489.472v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva määruse VII jaotist 
kohaldatakse ka kõigi finantsvastaspoolte 
suhtes, nagu need on määratletud 
direktiivi [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv] artiklis 2.

Or. en

Selgitus

Finantsinstitutsioonide suhtes peaks puuduma „põhimõtteline erand”, mis tuleneks 
finantsinstrumentide turgude direktiivist või finantsinstrumentide turgude määrusest, ning 
miinimumnõudeid tuleks kohaldada kõigile. VII jaotise kohaldamine võimaldaks vähemalt 
ESMA-l teatud tingimuste alusel sekkuda.

Muudatusettepanek 200
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artiklites 19 ja 20 osutatud tehingute 
kauplemisjärgne avaldamine ning artiklis 
23 sätestatud kohustus tehinguaruandeid 
esitada ei kohaldu tehingutele, mille 
vastaspooleks on Euroopa Keskpankade 
Süsteemi keskpank.

Or. en

Selgitus

Samas kui keskpankade poolt sooritatud tehingute avaldamine, mis on osa nende 
asjaomastest seadusjärgsetest kohustustest, ei suurendaks läbipaistvust turu jaoks, võib nende 
toimingute tõhusus, eriti rahanduspoliitika- ja valuutatoimingute valdkonnas, ja seetõttu 
nende toimingute sooritamine keskpankade poolt, mis sõltub õigeaegsusest ja 
konfidentsiaalsusest, oluliselt kannatada asjaomaste tehingute kohta teabe avaldamise tõttu, 
hoolimata sellest, kas see toimub reaalajas või viivitusega.
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Muudatusettepanek 201
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad teha täieliku või 
osalise erandi artiklite 7, 9, 17 ja 20 
kohaldamise suhtes finantsinstrumentide 
puhul, mida vääringustatakse riiklikus 
valuutas, mis ei ole suurem 
kauplemisvaluuta. Liikmesriigid 
teavitavad ESMAt käesoleva erandi 
kasutamise kavandamisest.

Or. en

Selgitus

Kavandatud läbipaistvuse ja süsteemse täitmise nõuetel võib olla väga negatiivne mõju 
väikeste mitteomakapitali turgude likviidsusele, kus instrumente vääringustatakse valuutas, 
mis ei ole suurem kauplemisvaluuta, mis viib kõrgemate kuludeni valitsuste ja muude 
emitentide jaoks. Analoogselt direktiivi nr 2009/11/EÜ artikli 113 punkti c lõikega 4 peab 
liikmesriikidel olema võimalus teha artiklite 7, 9, 17 ja 20 suhtes erandeid selleks, et tagada 
uute/olemasolevate turgude hästi toimimine väiksema valuutaga piirkondades.

Muudatusettepanek 202
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. VIII jaotise sätteid kohaldatakse 
ainult kolmandate riikide ühingutele. 
Need ei ole direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud või 
krediidiasutused.

Or. en
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Selgitus

VIII jaotise sätteid ei peaks kohaldama, kui kolmandate riikide ühing kasutab passi.

Muudatusettepanek 203
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Finantsinstrumentide turgude direktiivis 

tunnustatud turgudel kauplemise 
kohustus

1. Jaekliendid ja kutselised kliendid 
sooritavad turu tavasuuruses tehinguid 
finantsinstrumentide alal järgmistes 
kohtades:
(a) reguleeritud turgudel;
(b) mitmepoolsetes kauplemissüsteemides;
Kui finantsinstrumendid ei ole 
reguleeritud turgudel või mitmepoolsetes 
kauplemissüsteemides kättesaadavad, 
võivad kutselised ja jaekliendid tehinguid 
väljaspool reguleeritud turgu või 
mitmepoolset kauplemissüsteemi sõlmida. 
Käesolev nõue ei kehti võrdsete 
vastaspoolte suhtes.
2. Piiramata artiklis 24 osutatud 
kohustusi, sõlmib võrdne vastaspool 
tehinguid finantsinstrumentide suhtes 
järgmistes kohtades:
(c) reguleeritud turgudel;
(d) mitmepoolsetes kauplemissüsteemides;
(e) organiseeritud kauplemissüsteemides;
(f) kliendi korralduste süsteemsete 
täitjatega;
(g) börsiväliselt.
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Võrdsed vastaspooled võivad sooritada 
börsiväliseid tehinguid ainult siis, kui 
nende tehingus sisalduvate tunnusjoonte 
alusel toimuvad need ühekordselt ja 
ebaregulaarselt ning neid tehakse 
hulgimüüjatega ja need on osaks 
ärisuhtest, mida iseloomustavaud turul 
tavapärasest suuremad tehingud, ning 
need toimuvad väljaspool süsteeme, mida 
asjaomane ühing oma äritegevuse korras 
ühingusisese täitjana toimides tavaliselt 
kasutab;

Or. en

Muudatusettepanek 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „mitmepoolne kauplemissüsteem” –
süsteem, milles viiakse kokku 
finantsinstrumentide omandamis- ja 
võõrandamishuvid või hõlbustatakse 
nende kokkuviimist, millest korraldajale 
ei tulene kapitaliriski, sõltumata tehtud 
tehingute raames täidetud korralduste 
tegelikust arvust;

Or. en

Selgitus

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).
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Muudatusettepanek 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) „kahepoolne kauplemissüsteem” –
süsteem, milles viiakse kokku 
finantsinstrumentide omandamis- ja 
võõrandamishuvid või hõlbustatakse 
nende kokkuviimist, millega kapitalirisk 
langeb investeerimisühingute 
korraldajale;

Or. en

Selgitus

Mitmepoolse kauplemise ja kahepoolse kauplemise eristamine on selguse mõttes väga oluline. 
Selgelt eristatava määratluseta võivad mitmepoolsed platvormid väita, et nad on kahepoolsed 
(millele kohaldatakse madalamaid nõudeid). Seetõttu peaks finantsinstrumentide turgude 
määrus lisaks mitmepoolse kauplemise määratlemisele määratlema ka „kahepoolse 
kauplemise”. Seda tuleks teha viisil, mis selgitaks, et kahepoolse kauplemise peamiseks 
tunnusjooneks on asjaolu, et kapitalirisk langeb maaklerile.

Muudatusettepanek 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „kliendi korralduste süsteemne täitja” –
investeerimisühing, mis tegeleb 
organiseeritult, sageli ja süsteemselt omal 
arvel kliendi korralduste täitmisega 
väljaspool reguleeritud turgu või 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi;

(3) „kliendi korralduste süsteemne täitja” –
investeerimisühing, mis tegeleb 
organiseeritult, sageli ja süsteemselt 
kahepoolse kauplemisega;

Or. en
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Selgitus

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

Muudatusettepanek 207
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „kliendi korralduste süsteemne täitja” –
investeerimisühing, mis tegeleb 
organiseeritult, sageli ja süsteemselt omal 
arvel kliendi korralduste täitmisega 
väljaspool reguleeritud turgu või 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi;

(3) „kliendi korralduste süsteemne täitja” –
investeerimisühing, mis tegeleb 
organiseeritult, sageli ja süsteemselt 
kahepoolse kauplemisega;

Or. en

Muudatusettepanek 208
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „kliendi korralduste süsteemne täitja” –
investeerimisühing, mis tegeleb 
organiseeritult, sageli ja süsteemselt omal 
arvel kliendi korralduste täitmisega 
väljaspool reguleeritud turgu või 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi;

(3) „kliendi korralduste süsteemne täitja” –
investeerimisühing, mis tegeleb 
organiseeritult, korrapäraselt ja 
süsteemselt omal arvel kliendi korralduste 
täitmisega väljaspool reguleeritud turgu või 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi;
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Or. en

Muudatusettepanek 209
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „kliendi korralduste süsteemne täitja” –
investeerimisühing, mis tegeleb 
organiseeritult, sageli ja süsteemselt omal 
arvel kliendi korralduste täitmisega 
väljaspool reguleeritud turgu või 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi;

(3) „kliendi korralduste süsteemne täitja” –
investeerimisühing, mis tegeleb 
organiseeritult, sageli ja süsteemselt 
kahepoolse kauplemisega;

Or. en

Muudatusettepanek 210
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „kliendi korralduste süsteemne täitja” –
investeerimisühing, mis tegeleb 
organiseeritult, sageli ja süsteemselt omal 
arvel kliendi korralduste täitmisega 
väljaspool reguleeritud turgu või 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi;

(3) „kliendi korralduste süsteemne täitja” –
investeerimisühing, mis tegeleb 
organiseeritult, sageli ja süsteemselt omal 
arvel kliendi korralduste täitmisega 
väljaspool reguleeritud turgu või 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi ning 
kelle tegevus vastab järgmistele 
kriteeriumidele:
(a) tegevusel on ühingu jaoks materiaalne 
majanduslik roll ning seda jätkatakse 
kooskõlas kaalutlusõigust 
mittevõimaldavate eeskirjade ja 
menetlustega; ESMA määratleb 
majandusliku rolli materiaalsuse 
hindamise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed 
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kriteeriumid;
(b) tegevust teeb selleks otstarbeks ette 
nähtud personal või automatiseeritud 
tehniline süsteem, olenemata sellest, kas 
kõnealust personali või süsteemi 
rakendatakse ainult sel otstarbel;
(c) tegevus on klientidele korrapäraselt 
või pidevalt kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „reguleeritud turg” – tegevusluba omav 
ning regulaarselt ja kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
III jaotisega toimiv turu korraldaja poolt 
korraldatav ja/või juhitav mitmepoolne 
süsteem, milles viiakse vastavalt 
kaalutlusõigust mittevõimaldavatele 
süsteemi eeskirjadele kokku erinevate 
kolmandate isikute omandamis- ja 
võõrandamishuvid seoses 
finantsinstrumentidega, mis on süsteemi 
eeskirjade ja/või süsteemide kohaselt 
kauplemisele lubatud, või võimaldatakse 
nende huvide kokkuviimist selliselt, et 
kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine;

(5) „reguleeritud turg” – tegevusluba omav 
ning regulaarselt ja kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
III jaotisega toimiv turu korraldaja poolt 
korraldatav ja/või juhitav mitmepoolne 
süsteem, milles viiakse kokku erinevate 
kolmandate isikute omandamis- ja 
võõrandamishuvid seoses 
finantsinstrumentidega, mis on süsteemi 
eeskirjade ja/või süsteemide kohaselt 
kauplemisele lubatud, või võimaldatakse 
nende huvide kokkuviimist selliselt, et 
kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine;

Or. en

Selgitus

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
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discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Muudatusettepanek 212
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „reguleeritud turg” – tegevusluba omav 
ning regulaarselt ja kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
III jaotisega toimiv turu korraldaja poolt 
korraldatav ja/või juhitav mitmepoolne 
süsteem, milles viiakse vastavalt 
kaalutlusõigust mittevõimaldavatele 
süsteemi eeskirjadele kokku erinevate 
kolmandate isikute omandamis- ja 
võõrandamishuvid seoses 
finantsinstrumentidega, mis on süsteemi 
eeskirjade ja/või süsteemide kohaselt 
kauplemisele lubatud, või võimaldatakse 
nende huvide kokkuviimist selliselt, et 
kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine;

(5) „reguleeritud turg” – tegevusluba omav 
ning regulaarselt ja kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
III jaotisega toimiv turu korraldaja poolt 
korraldatav ja/või juhitav mitmepoolne 
süsteem, milles viiakse kokku erinevate 
kolmandate isikute omandamis- ja 
võõrandamishuvid seoses 
finantsinstrumentidega, mis on süsteemi 
eeskirjade ja/või süsteemide kohaselt 
kauplemisele lubatud, või võimaldatakse 
nende huvide kokkuviimist selliselt, et 
kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek eemaldab „kaalutlusõigust mittevõimaldavad” nõuded 
„reguleeritud turgude” määratlusest, et eemaldada lünk, mida maaklerite 
ristumisvõrgustikud on kasutanud eeskirja vältimiseks. Kaalutlusõigust mittevõimaldava 
täitmise kohustus peaks olema nii reguleeritud turgude kui ka mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide määratlustest eemaldatud, et selgelt eristada tegevust sellele tegevusele 
kohaldatavast korrast.



PE489.472v01-00 108/183 AM\901839ET.doc

ET

Muudatusettepanek 213
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „reguleeritud turg” – tegevusluba omav 
ning regulaarselt ja kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
III jaotisega toimiv turu korraldaja poolt 
korraldatav ja/või juhitav mitmepoolne 
süsteem, milles viiakse vastavalt 
kaalutlusõigust mittevõimaldavatele 
süsteemi eeskirjadele kokku erinevate 
kolmandate isikute omandamis- ja 
võõrandamishuvid seoses 
finantsinstrumentidega, mis on süsteemi 
eeskirjade ja/või süsteemide kohaselt 
kauplemisele lubatud, või võimaldatakse 
nende huvide kokkuviimist selliselt, et 
kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine;

(5) „reguleeritud turg” – tegevusluba omav 
ning regulaarselt ja kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
III jaotisega toimiv turu korraldaja poolt 
korraldatav ja/või juhitav mitmepoolne 
süsteem, milles viiakse kokku erinevate 
kolmandate isikute omandamis- ja 
võõrandamishuvid seoses 
finantsinstrumentidega, mis on süsteemi 
eeskirjade ja/või süsteemide kohaselt 
kauplemisele lubatud, või võimaldatakse 
nende huvide kokkuviimist selliselt, et 
kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine;

Or. en

Selgitus

Õiglased ja korrektsed mitmepoolsed kauplemiskohad peavad täitma osaliste korraldusi 
kaalutlusõigust mittevõimaldavatel alustel. See peaks samas olema pigem nõue kui üks 
reguleeritud turu tunnusjooni.

Muudatusettepanek 214
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „reguleeritud turg” – tegevusluba omav 
ning regulaarselt ja kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
III jaotisega toimiv turu korraldaja poolt 

(5) „reguleeritud turg” – tegevusluba omav 
ning regulaarselt ja kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
III jaotisega toimiv turu korraldaja poolt 
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korraldatav ja/või juhitav mitmepoolne 
süsteem, milles viiakse vastavalt 
kaalutlusõigust mittevõimaldavatele 
süsteemi eeskirjadele kokku erinevate 
kolmandate isikute omandamis- ja 
võõrandamishuvid seoses 
finantsinstrumentidega, mis on süsteemi 
eeskirjade ja/või süsteemide kohaselt 
kauplemisele lubatud, või võimaldatakse 
nende huvide kokkuviimist selliselt, et 
kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine;

korraldatav ja/või juhitav mitmepoolne 
süsteem, milles viiakse kokku vähemalt 
neli erinevat ja sõltumatut osalist ning 
kus ükski osaline ei täida rohkem kui 30% 
korraldustest või tehingutest, milles 
viiakse vastavalt kaalutlusõigust 
mittevõimaldavatele süsteemi eeskirjadele 
kokku erinevate kolmandate isikute 
omandamis- ja võõrandamishuvid seoses 
finantsinstrumentidega, mis on süsteemi 
eeskirjade ja/või süsteemide kohaselt 
kauplemisele lubatud, või võimaldatakse 
nende huvide kokkuviimist selliselt, et 
kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine;

Or. en

Muudatusettepanek 215
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) „mitmepoolset kauplemissüsteemi” 
peaks käsitama süsteemina, milles viiakse 
kokku finantsinstrumentide omandamis-
ja võõrandamishuvid, mille suhtes 
korraldaja jääb sõltumatuks, hoolimata 
tehtud tehingute raames täidetud 
korralduste tegelikust arvust;

Or. en

Selgitus

Lisatakse määratlus, et selgitada mitmepoolse kauplemise ja kahepoolse kauplemise vahelist 
eristust.

Muudatusettepanek 216
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) „kahepoolset kauplemissüsteemi” 
peaks käsitama süsteemina, milles 
hõlbustatakse finantsinstrumentide 
omandamis- ja võõrandamishuvide 
kokkuviimist, kus omakapitalirisk langeb 
investeerimisühingute korraldajale;

Or. en

Selgitus

Lisatakse määratlus, et selgitada mitmepoolse kauplemise ja kahepoolse kauplemise vahelist 
eristust.

Muudatusettepanek 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „mitmepoolne kauplemissüsteem” –
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt korraldatav mitmepoolne süsteem, 
milles viiakse vastavalt kaalutlusõigust 
mittevõimaldavatele süsteemi eeskirjadele
kokku erinevate kolmandate isikute 
omandamis- ja võõrandamishuvid seoses 
finantsinstrumentidega selliselt, et 
kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine, kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
II jaotisega;

(6) „mitmepoolne kauplemissüsteem” –
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt korraldatav mitmepoolne süsteem, 
milles viiakse kokku erinevate kolmandate 
isikute omandamis- ja võõrandamishuvid 
seoses finantsinstrumentidega selliselt, et 
kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine, kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
II jaotisega;

Or. en

Selgitus

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
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Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Muudatusettepanek 218
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „mitmepoolne kauplemissüsteem” –
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt korraldatav mitmepoolne süsteem, 
milles viiakse vastavalt kaalutlusõigust 
mittevõimaldavatele süsteemi eeskirjadele
kokku erinevate kolmandate isikute 
omandamis- ja võõrandamishuvid seoses 
finantsinstrumentidega selliselt, et 
kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine, kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
II jaotisega;

(6) „mitmepoolne kauplemissüsteem” –
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt korraldatav mitmepoolne süsteem, 
milles viiakse kokku erinevate kolmandate 
isikute omandamis- ja võõrandamishuvid 
seoses finantsinstrumentidega selliselt, et 
kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine, kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
II jaotisega;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek eemaldab „kaalutlusõigust mittevõimaldavad” nõuded 
„reguleeritud turgude” määratlusest, et eemaldada lünk, mida maaklerite 
ristumisvõrgustikud on kasutanud eeskirja vältimiseks. Kaalutlusõigust mittevõimaldava 
täitmise kohustus peaks olema nii reguleeritud turgude kui ka mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide määratlustest eemaldatud, et selgelt eristada tegevust sellele tegevusele 
kohaldatavast korrast.
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Muudatusettepanek 219
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „mitmepoolne kauplemissüsteem” –
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt korraldatav mitmepoolne süsteem, 
milles viiakse vastavalt kaalutlusõigust 
mittevõimaldavatele süsteemi eeskirjadele
kokku erinevate kolmandate isikute 
omandamis- ja võõrandamishuvid seoses 
finantsinstrumentidega selliselt, et 
kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine, kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
II jaotisega;

(6) „mitmepoolne kauplemissüsteem” –
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt korraldatav mitmepoolne süsteem, 
milles viiakse kokku erinevate kolmandate 
isikute omandamis- ja võõrandamishuvid 
seoses finantsinstrumentidega selliselt, et 
kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine, kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
II jaotisega;

Or. en

Selgitus

Õiglased ja korrektsed mitmepoolsed kauplemiskohad peavad täitma osaliste korraldusi 
kaalutlusõigust mittevõimaldavatel alustel. See peaks samas olema pigem nõue kui üks 
mitmepoolse kauplemissüsteemi tunnusjooni.

Muudatusettepanek 220
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „mitmepoolne kauplemissüsteem” –
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt korraldatav mitmepoolne süsteem, 
milles viiakse vastavalt kaalutlusõigust 
mittevõimaldavatele süsteemi eeskirjadele 
kokku erinevate kolmandate isikute 
omandamis- ja võõrandamishuvid seoses 
finantsinstrumentidega selliselt, et 

(6) „mitmepoolne kauplemissüsteem” –
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt korraldatav mitmepoolne süsteem, 
milles viiakse kokku vähemalt neli 
erinevat ja sõltumatut osalist ning kus 
ükski osaline ei täida rohkem kui 30% 
korraldustest või tehingutest, milles 
viiakse vastavalt kaalutlusõigust 
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kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine, kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
II jaotisega;

mittevõimaldavatele süsteemi eeskirjadele 
kokku erinevate kolmandate isikute 
omandamis- ja võõrandamishuvid seoses 
finantsinstrumentidega selliselt, et 
kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine, kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
II jaotisega;

Or. en

Muudatusettepanek 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „börsiväline kauplemine” – mis 
tahes kahepoolne kauplemine, mida 
maakler kumulatiivselt omal arvel 
platvormiväliselt harva, ühekordselt ja 
ebakorrapäraselt teostab koos võrdsete 
vastaspooltega ning mille mahud turul 
ületavad alati tavasuuruse;

Or. en

Selgitus

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc’.

Muudatusettepanek 222
Sylvie Goulard



PE489.472v01-00 114/183 AM\901839ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „börsiväline kauplemine” – mis 
tahes kahepoolne kauplemine, mida 
maakler omal arvel platvormiväliselt 
harva, ühekordselt ja ebakorrapäraselt 
koos võrdsete vastaspooltega teostab ning 
mille mahud turul ületavad alati 
tavasuuruse; mis tahes kauplemist, mis 
viib kokku mitmepoolse ja kahepoolse 
kauplemise, ei tohiks börsivälisena 
käsitada ning need peaks jaotama 
mitmepoolsete ja kahepoolsete 
kauplemisosade kohustusteks;

Or. en

Selgitus

Teine finantsinstrumentide turgude direktiivi tekst peaks hõlmama börsivälisuse selgemat 
määratlust õigusakti põhiosas (finantsinstrumentide turgude määruse artiklis 2), mitte 
põhjenduses, et tagada täielik vastavus. Börsiväliste tehingute vajadused peavad olema 
täpselt määratletud, kuna just erandid eeskirjadest tagavad finantsturgude turvalisuse ja 
ühtsuse. Vastupidiselt mitmepoolsele kauplemisele (nt korralduste ristamine), loetakse 
börsiväliseid tehinguid mitmepoolseks kauplemiseks. See on kliendi korralduste süsteemse 
täitmise erand. 

Muudatusettepanek 223
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „börsivälisus” – klientide 
korralduste kahepoolne täitmine, v.a 
klientide korralduste süsteemse täitjana, 
mille kohaselt ühing kaupleb omal arvel, 
ühekordselt ja ebakorrapäraselt 
hulgimüügi vastaspooltega mahtudes, mis 
ületavad turul tavasuurusi;
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Or. en

Selgitus

Investorite kaitsmise eesmärgil on keskse tähtsuga tagada, et määruses määratletaks selgelt 
börsiväline kauplemine. Sellega tagatakse, et börsivälised tehingud hõlmavad ainult neid 
tehinguid, mida ei ole võimalik muudes kauplemiskohtades teha, eriti mõju tõttu turule.

Muudatusettepanek 224
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „organiseeritud kauplemissüsteem” –
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt korraldatav mis tahes süsteem, mis 
ei ole reguleeritud turg ega mitmepoolne 
kauplemissüsteem ning mis võimaldab 
erinevate kolmandate isikute omandamis-
ja võõrandamishuvisid seoses 
finantsinstrumentidega viia süsteemis 
kokku selliselt, et kõnealuse kokkuviimise 
tulemuseks on lepingu sõlmimine, 
kooskõlas direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] II 
jaotisega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Organiseeritud kauplemissüsteemide kustutamise ettepanek seaks ohtu hinnakujunduse, 
tõhususe ja õigluse. Organiseeritud kauplemissüsteemid suudaksid tõesti kaalutlemisõigust 
võimaldavat täitmist pakkuda, mis ohustaks turgude läbipaistvust ja määruse kvaliteeti. Veel 
ühe kauplemiskohtade kategooria lisamine killustaks veelgi Euroopa juba killustunud 
turgusid. Ettepanek ohustaks ka hinnakujundust ning kauplemisplatvormide ausat 
konkurentsi.

Muudatusettepanek 225
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „organiseeritud kauplemissüsteem” –
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt korraldatav mis tahes süsteem, mis 
ei ole reguleeritud turg ega mitmepoolne 
kauplemissüsteem ning mis võimaldab 
erinevate kolmandate isikute omandamis-
ja võõrandamishuvisid seoses 
finantsinstrumentidega viia süsteemis 
kokku selliselt, et kõnealuse kokkuviimise 
tulemuseks on lepingu sõlmimine, 
kooskõlas direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] II 
jaotisega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Peamine asjaolu, mis eristab kavandatavat uut organiseeritud kauplemissüsteemi 
olemasolevatest mitmepoolsetest kauplemissüsteemidest, on kaalutlusõigus klientide 
korralduste täitmisel, mis võib eelkõige teavitamata investoreid nende kahjuks ära kasutada. 
Lisaks sellele killustaks organiseeritud kauplemissüsteem täiendavalt turge, mis ei ole 
soovitav.

Muudatusettepanek 226
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „organiseeritud kauplemissüsteem” –
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt korraldatav mis tahes süsteem, mis ei 
ole reguleeritud turg ega mitmepoolne 
kauplemissüsteem ning mis võimaldab 
erinevate kolmandate isikute omandamis-
ja võõrandamishuvisid seoses 
finantsinstrumentidega viia süsteemis 
kokku selliselt, et kõnealuse kokkuviimise 

(7) „organiseeritud kauplemissüsteem” –
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt korraldatav mis tahes süsteem, mis ei 
ole reguleeritud turg ega mitmepoolne 
kauplemissüsteem ega keskne vastaspool
ning mis võimaldab erinevate kolmandate 
isikute omandamis- ja võõrandamishuvisid 
seoses finantsinstrumentidega viia 
süsteemis kokku selliselt, et kõnealuse 
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tulemuseks on lepingu sõlmimine, 
kooskõlas direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] II 
jaotisega;

kokkuviimise tulemuseks on lepingu 
sõlmimine, kooskõlas direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] II 
jaotisega;

Or. en

Selgitus

Lisatud selgitusena, et keskseid vastaspooli soovimatult mitte hõlmata.

Muudatusettepanek 227
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „organiseeritud kauplemissüsteem” –
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt korraldatav mis tahes süsteem, mis ei 
ole reguleeritud turg ega mitmepoolne 
kauplemissüsteem ning mis võimaldab 
erinevate kolmandate isikute omandamis-
ja võõrandamishuvisid seoses 
finantsinstrumentidega viia süsteemis 
kokku selliselt, et kõnealuse kokkuviimise 
tulemuseks on lepingu sõlmimine, 
kooskõlas direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] II 
jaotisega;

(7) „organiseeritud kauplemissüsteem” –
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt korraldatav mis tahes süsteem, mis ei 
ole reguleeritud turg ega mitmepoolne 
kauplemissüsteem ning mis võimaldab 
erinevate hulgimüügi vastaspoolte
omandamis- ja võõrandamishuvisid seoses 
vähem likviidsete finantsinstrumentidega, 
mis ei ole mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või reguleeritud turul 
loetletud, viia süsteemis kokku selliselt, et 
kõnealuse kokkuviimise tulemuseks on 
lepingu sõlmimine, kooskõlas direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
II jaotisega;

Or. en

Muudatusettepanek 228
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „organiseeritud kauplemissüsteem” –
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt korraldatav mis tahes süsteem, mis ei 
ole reguleeritud turg ega mitmepoolne 
kauplemissüsteem ning mis võimaldab 
erinevate kolmandate isikute omandamis-
ja võõrandamishuvisid seoses 
finantsinstrumentidega viia süsteemis 
kokku selliselt, et kõnealuse kokkuviimise 
tulemuseks on lepingu sõlmimine, 
kooskõlas direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] II 
jaotisega;

(7) „organiseeritud kauplemissüsteem” –
investeerimisühingu või turu korraldaja 
poolt korraldatav mis tahes grupiväline 
mitme vahendajaga süsteem, mis ei ole 
reguleeritud turg ega mitmepoolne 
kauplemissüsteem ning mis võimaldab 
erinevate kolmandate isikute omandamis-
ja võõrandamishuvisid seoses 
finantsinstrumentidega viia süsteemis 
kokku selliselt, et kõnealuse kokkuviimise 
tulemuseks on lepingu sõlmimine, 
kooskõlas direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] II 
jaotisega;

Or. en

Muudatusettepanek 229
Jürgen Klute

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „börsiväline kauplemine” –
kauplemine, mis on ühekordne ja 
ebakorrapärane, mida tehakse 
hulgimüügi vastaspooltega ning mis on 
osa ärisuhtest, mida ennast 
iseloomustavad tavapärasest suuremad 
tehingud turul;

Or. en

Muudatusettepanek 230
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „börsiväline” – väljaspool 
reguleeritud turgu, mitmepoolset 
kauplemissüsteemi, organiseeritud 
kauplemissüsteemi või kliendi korralduste 
süsteemset täitjat sooritatud tehingud, 
mille tunnusjoonte alusel toimuvad need 
ühekordselt ja ebaregulaarselt ning neid 
tehakse hulgimüüjatega ja need on osaks 
ärisuhtest, mida iseloomustavaud turul 
tavapärasest suuremad tehingud, ning 
need toimuvad väljaspool süsteeme, mida 
asjaomane ühing oma äritegevuse korras 
kliendi korralduste süsteemse täitjana 
toimides tavaliselt kasutab;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „finantsinstrument” – direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] I 
lisa C jaos määratletud instrument;

(8) „finantsinstrument” – direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] I 
lisa C jaos ning käesoleva direktiivi 
tähenduses direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] I 
lisa C a jaos, määruses (EL) nr …/… 
[finantsinstrumentide turgude määrus], 
määruses (EL) nr …/... [turu 
kuritarvitamist käsitlev määrus] ja 
direktiivis (EL) nr …/... [turu 
kuritarvitamist käsitlev direktiiv] 
määratletud instrument;

Or. en
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Muudatusettepanek 232
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „finantsinstrument” – direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] I 
lisa C jaos määratletud instrument;

(8) „finantsinstrument” – direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] I 
lisa C jaos määratletud instrument, v.a mis 
tahes sellised instrumendid, mis on 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II) I lisas 
sätestatud käsitlusliikidega seotud 
kindlustuslepingud, kui need on sõlmitud 
kindlustusseltsi, edasikindlustusseltsi, 
kolmanda riigi kindlustusseltsi või 
kolmanda riigi edasikindlustusseltsiga;

Or. en

Muudatusettepanek 233
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „börsiväline” kauplemine või 
„börsiväline” kauplemine omakapitali ja 
omakapitalilaadsete instrumentidega 
tähendab kauplemist, mis on vastavuses 
järgmiste kriteeriumidega:
− mis on kauplemiseelselt kahepoolsetel 
alustel teostatud; ja
− mis on võrdsete osapoolte vahel 
teostatud; ja
− mis on teostatud mittesüsteemselt, 
ühekordselt, ebakorrapäraselt ja mitte 
sageli, kasutamata automatiseeritud 
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tehnoloogiat; ja
− mida iseloomustavad tehingud, mis on 
suuremahulised või mis langevad ESMA 
poolt määratletud börsivälise kauplemise 
kategooriate alla;

Or. en

Muudatusettepanek 234
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „hulgimüüjad” on võrdsed 
vastaspooled, keda iseloomustavad turul 
tavapärasest suuremad korrapärased 
tehingud paljude keerukate toodetega 
ning kelle varade koguväärtus ületab 1 
miljard eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 235
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „börsil kaubeldavad fondid” – selliste 
ühiseks investeerimiseks loodud avatud 
investeerimiskavade osakud, mis on 
kapitaliturgudel vabalt kaubeldavad ja 
mis enamikul juhtudel järgivad teatava 
indeksi tootlust;

(11) „börsil kaubeldavad fond” – fond, 
mille vähemalt üks ühikute või aktsiate 
klass on eurofonde valitseva ettevõtja või 
eurofondide investeerimisettevõtja või 
võimaluse korral samaväärse 
investeerimisfondi valitseja algatusel või 
eelneval nõusolekul pidevalt kaubeldav 
vähemalt ühel reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
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vähemalt ühe turutegijaga, kes astub 
samme tagamaks, et selle osakute või 
aktsiate väärtus ei erineks oluliselt nende 
varade väärtusest;

Or. en

Muudatusettepanek 236
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „börsil kaubeldavad fondid” – selliste 
ühiseks investeerimiseks loodud avatud 
investeerimiskavade osakud, mis on 
kapitaliturgudel vabalt kaubeldavad ja 
mis enamikul juhtudel järgivad teatava 
indeksi tootlust;

(11) „börsil kaubeldavad fondid” – selliste 
ühiseks investeerimiseks loodud avatud 
investeerimiskavade osakud, millega 
kaubeldakse aktiivselt vähemalt ühel 
Euroopa reguleeritud turul vähemalt ühe 
turutegijaga ja mis enamikul juhtudel 
järgivad teatava indeksi tootlust;

Or. en

Selgitus

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Muudatusettepanek 237
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „kauplemiskoondteabe pakkuja” –
isik, kellel on direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
kohaselt õigus osutada teenust, mis seisneb 
reguleeritud turgudelt, mitmepoolsetelt 
kauplemissüsteemidelt, organiseeritud 
kauplemissüsteemidelt ja tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustajatelt 
käesoleva määruse artiklites [5, 6, 11 ja 12] 
loetletud finantsinstrumentidega 
seonduvate kauplemisteabearuannete 
kokkukogumises ning nende koondamises 
pidevaks elektrooniliseks, reaalajas 
jälgitavaks andmevooks, mis pakub iga 
finantsinstrumendi hinna ja käibe kohta 
reaalajas teavet;

(19) „kauplemiskoondteabe pakkuja” –
isik, kellel on direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
kohaselt õigus osutada teenust, mis seisneb 
reguleeritud turgudelt, mitmepoolsetelt 
kauplemissüsteemidelt ja tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustajatelt 
käesoleva määruse artiklites [5, 6, 11 ja 12] 
loetletud finantsinstrumentidega 
seonduvate kauplemisteabearuannete 
kokkukogumises ning nende koondamises 
pidevaks elektrooniliseks, reaalajas 
jälgitavaks andmevooks, mis pakub iga 
finantsinstrumendi hinna ja käibe kohta 
reaalajas teavet;

Or. en

Muudatusettepanek 238
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „juhtorgan” – andmearuandlusteenuse 
osutaja juhtorgan, mis ühendab endas nii 
järelevalve- kui ka juhtimisfunktsiooni 
ning millel on õigus võtta vastu lõplikke 
otsuseid ja määrata üksuse strateegia, 
eesmärgid ja üldine suund. Juhtorganisse 
kuuluvad isikud, kes tegelikult juhivad 
üksuse majandustegevust;

(21) „juhtorgan” – investeerimisühingu, 
turu korraldaja või 
andmearuandlusteenuse osutaja juhtorgan, 
mis ühendab endas nii järelevalve- kui ka 
juhtimisfunktsiooni ning millel on õigus 
võtta vastu lõplikke otsuseid ja määrata 
investeerimisühingu, turu korraldaja või 
andmearuandlusteenuse strateegia, 
eesmärgid ja üldine suund, sh isikud, kes 
tegelikult juhivad üksuse 
majandustegevust;

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas finantsinstrumentide turgude direktiivi määratlusega.

Muudatusettepanek 239
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) „võrdlusindeks” – mis tahes 
kommertsindeks või avaldatud arv, mis on 
arvutatud teatava valemi rakendamise teel 
ühe või mitme alusvara väärtuse või 
hindade suhtes, mille järgi määratakse 
kindlaks finantsinstrumendi alusel 
väljamaksmisele kuuluv summa;

(24) „võrdlusindeks” – mis tahes 
kaubeldav või ulatuslikult kasutatav 
kommertsindeks või avaldatud arv, mis on 
arvutatud teatava valemi rakendamise teel 
ühe või mitme alusvara väärtuse või 
hindade suhtes, mille järgi määratakse 
kindlaks finantsinstrumendi alusel 
väljamaksmisele kuuluv summa, mis 
toimib asjaomaste varade või klassi või 
varade grupi toimimise 
standardmeetmena;

Or. en

Selgitus

Komisjoni sõnastus ei ole piisavalt täpne seoses indeksite tüüpidega, mille suhtes peaks 
kehtima mitteeksklusiivse litsentsimise nõue; kõikide indeksite hõlmamine ei oleks 
asjakohane: ainult nende, mis on laialdaselt kasutatud ja toimivad standardina, mis kujutab
endast asjaomase turu või instrumentide grupi toimimise üldiselt heakskiidetud mõõdet, mida 
indeks esindab või endast kujutab. Käesolev läbivaadatud määratlus peaks seda selgitama.

Muudatusettepanek 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) „kauplemiskoht” – mis tahes
reguleeritud turg, mitmepoolne 

(25) „kauplemiskoht” – mis tahes 
reguleeritud turg, mitmepoolne 
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kauplemissüsteem või organiseeritud 
kauplemissüsteem;

kauplemissüsteem või kliendi korralduste 
süsteemne täitja;

Or. en

Selgitus

Kehtiv finantsinstrumentide turgude direktiiv klassifitseerib kliendi korralduste süsteemse 
täitja õigesti kauplemiskohana ning sätestab börsivälise kauplemise selle erandina (endises 
põhjenduses 53). Kauplemiskohtade kavandatud määratluse uus sõnastus tekitab segadust, 
eemaldades kliendi korralduste süsteemse täitmise platvormid kauplemiskohtade määratlusest 
ning muutes ka kliendi korralduste süsteemse täitmise börsivälise kauplemise alajaotiseks. 
Sõnastus üritab käesolevat tekkinud segadust selgitada.

Muudatusettepanek 241
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) „kauplemiskoht” – mis tahes 
reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem või organiseeritud 
kauplemissüsteem;

(25) „kauplemiskoht” – mis tahes 
reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem või kliendi korralduste 
süsteemne täitja;

Or. en

Selgitus

Kliendi korralduste süsteemsed täitjad tuleb liigitada kauplemiskohtadeks, sest nende suhtes 
kehtivad turule vastavad eeskirjad. Finantsinstrumentide turgude direktiiv I liigitas kliendi 
korralduste süsteemsed täitjad kauplemiskohtadeks, samas kui praegustes ettepanekutes 
määratletakse neid börsivälise kauplemise alaliigina, mis nõrgendab investorite kaitsmiseks 
ette nähtud nõudeid. Organiseeritud kauplemissüsteem tuleks jätta välja kooskõlas 
finantsinstrumentide turgude direktiivi/finantsinstrumentide turgude määruse funktsionaalse 
käsitusega, nagu on soovitanud Euroopa Parlament.

Muudatusettepanek 242
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) „kauplemiskoht” – mis tahes 
reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem või organiseeritud 
kauplemissüsteem;

(25) „kauplemiskoht” – mis tahes 
reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem või kliendi korralduste 
süsteemne täitja;

Or. en

Selgitus

Kliendi korralduste süsteemseid täitjaid tuleks käsitleda asjakohase kauplemiskohana, nagu 
neid on määratletud finantsinstrumentide turgude direktiivis.

Muudatusettepanek 243
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) „mitmepoolne süsteem” –
kauplemissüsteem, milles viiakse kokku 
ostu- ja müügihuvid seoses 
finantsinstrumentidega ning kus turu 
korraldaja ei võta kapitaliriski ning on 
seetõttu neutraalne, sõltumata tehtud 
tehingute raames täidetud korralduste 
tegelikust arvust;

Or. en

Selgitus

On vajalik lisada määratlus selle kohta, mida hõlmab sõna „mitmepoolne” vastavalt 
finantsinstrumentide turgude direktiivi funktsionaalsele käsitusele (st sama ettevõtlus, samad 
eeskirjad). Ilma selge eristuseta võidakse tegelikult mitmepoolseid platvorme nimetada 
kahepoolseteks ning kohaldada seetõttu neile väiksemaid nõudeid. 

Muudatusettepanek 244
Sylvie Goulard



AM\901839ET.doc 127/183 PE489.472v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 b) „kahepoolne süsteem” – süsteem, 
milles viiakse kokku ostu- ja müügihuvid 
seoses finantsinstrumentidega ning mille 
puhul investeerimisühingu käitaja sõlmib 
tehingud enda arvel;

Or. en

Selgitus

On vajalik lisada määratlus selle kohta, mida hõlmab sõna „mitmepoolne” vastavalt 
finantsinstrumentide turgude direktiivi funktsionaalsele käsitusele (st sama ettevõtlus, samad 
eeskirjad). Ilma selge eristuseta võidakse tegelikult mitmepoolseid platvorme nimetada 
kahepoolseteks ning kohaldada seetõttu neile väiksemaid nõudeid. 

Muudatusettepanek 245
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) „keskne vastaspool” – keskne 
vastaspool vastavalt määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) artikli 2 lõikes 
1 esitatud määratlusele; 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

Kuna lühendit „CCP” kasutatakse tekstis läbivalt, lisatakse see selguse nimel.

Muudatusettepanek 246
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) „keskne vastaspool” – keskne 
vastaspool vastavalt määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) artikli 2 lõikes 
1 esitatud määratlusele;

(26) „keskne vastaspool” – keskne 
vastaspool vastavalt määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) artikli 2 
punktis 1 esitatud määratlusele; 

Or. en

Muudatusettepanek 247
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) „koostalitluskokkulepe” − 
koostalitluskokkulepe määruse (EL) nr 
…/… [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 2 punkti 12 mõistes;.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) „Kolmanda riigi ühing” –
investeerimisühing või krediidiasutus, 
mille peakontor asub liidust väljaspool, 
kui nad osutavad liidus ühte või mitut 
investeerimisteenust ja/või tegelevad 
investeerimistegevusega, mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi (uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv).
Kuid ainult liidus pakutavaid 
investeerimisteenuseid või liidus toimuvat 
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investeerimistegevust võetakse arvesse 
erandite kohaldamiseks direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artiklites 2 ja 3 sätestatust seoses 
kolmanda riigi ühinguga; 

Or. en

Selgitus

Ei finantsinstrumentide turgude direktiivi II ega finantsinstrumentide turgude määruses 
pakuta kolmanda riigi ühingu definitsiooni. Määratlus ei peaks hõlmama ühinguid, mille 
tegevus kuulub erandi alla. Erandite juures tuleks arvesse võtta aga ainult ELis pakutavaid 
teenuseid. Kolmanda riigi ühingul ei peaks olema vaja ELi luba, kui ainukesed ühingu 
pakutavad investeerimisteenused ELis on mõeldud kontserni äriühingutele (hõlmatud 
finantsinstrumentide turgude direktiivi II artikli 2 lõike 1 punktis b), isegi kui ühing pakub 
investeerimisteenuseid ka sõltumatutele klientidele väljaspool ELi.

Muudatusettepanek 249
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) „liittehing” – tehing, mille on 
korraldanud tehingujärgse 
riskivähendamise teenuse osutaja ning 
mille puhul
(a) tehing on tsüklipõhine ja mitmepoolne 
(välistades teenuseosutaja) ning selle 
peavad täielikult vastu võtma kõik 
osalised, vastasel juhul see ei jõustu;
(b) tehing on tururiski aspektist iga 
osaleja jaoks neutraalne lubatud 
kõrvalekallete piires; ning 
(c) tehingu hindamisel on püütud 
vähendada teiseseid riske, mis lähtuvad 
olemasolevatest börsiväliste 
tuletisinstrumentide tehingutest, nt 
vastaspoole krediidirisk, operatsioonirisk 
ja/või alusrisk.
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ESMA koostab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu, et määratleda 
täpsemalt liittehingu omadused ning 
piirid, mille ulatuses tuleks artikleid 7, 9, 
23 ning artikli 24 lõiget 1 kohaldada selle 
osatehingutele.
ESMA esitab selle regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 
...*. Esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsete tehniliste standardite 
vastuvõtmise õigus on delegeeritud 
komisjonile, kooskõlas määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklitega 10–14.

Or. en

Selgitus

Liittehingu teenused, nt mitmepoolne kauplemistehingute koondamine ja praeguste 
börsiväliste tuletisinstrumentide portfellide alusriskide juhtimine erineb oma olemuselt 
traditsioonilisest kauplemistegevusest. Mõned finantsinstrumentide turgude määruses ja 
finantsinstrumentide turgude direktiivis II esitatud nõuded ei sobi liittehingutele ning on 
oluline, et tehingujärgseid riskivähendamise liitteenuseid saab korraldada 
finantsinstrumentide turgude määruse ja finantsinstrumentide turgude direktiivi II alusel.
Liittehingu teenused on kooskõlas G20 poliitikaeesmärkidega börsiväliste 
tuletisinstrumentide turu valdkonnas.

Muudatusettepanek 250
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) „esmasturule laskmine” – tehing, 
mis teostatakse sisuliselt eriotstarbeliste 
instrumentidega, mis on välja töötatud 
selliste finantssektori vastaspoolte ja 
mittefinantssektori vastaspoolte erinõuete 
kohaselt, mis liigitataks võrdseteks 
vastaspoolteks või kutselisteks klientideks 
vastavalt direktiivi .../.../EL [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] II 
lisale ja artiklile 30.
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Or. en

Selgitus

Soovitatud uue artikli 13a alusel on tehingud, mis hõlmavad instrumendi esmasturule 
laskmist, vabastatud nõudest, mille kohaselt tuleb need sõlmida kliendi korralduste süsteemse 
täitja kaudu, kui mitte reguleeritud turul, mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis. Praegu ei ole mõistet aga määratletud.

Muudatusettepanek 251
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) „usaldusväärsed 
riskimaandamistehingud”– direktiivis 
[uus finantsinstrumentide turgude 
direktiiv] määratletud tehingud.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 b) „ülemäärane spekuleerimine”–
direktiivis [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv] määratletud 
kauplemistegevus.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Olle Schmidt



PE489.472v01-00 132/183 AM\901839ET.doc

ET

fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib vastavalt artiklile 41 
võtta delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmeid, milles täpsustatakse teatavaid 
lõikes 1 sätestatud mõistete tehnilisi 
elemente, et kohandada neid turu 
arengusuundasid silmas pidades.

3. ESMA võib töötada välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu, et 
täpsustada teatavaid lõikes 1 sätestatud 
mõistete tehnilisi elemente, et kohandada 
neid turu arengusuundi silmas pidades.

ESMA esitab selle regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 
...*. Esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsete tehniliste standardite 
vastuvõtmise õigus on delegeeritud 
komisjonile, kooskõlas määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklitega 10–14.

Or. en

Selgitus

Võime täpsustada määratluste tehnilisi elemente vastavalt uuele finantsinstrumentide turgude 
direktiivile on volitus muuta direktiivi kohaldamisala. Kui volitus on pelgalt tehnilist laadi ja 
mõeldud selleks, et viia määratlused turu arengusuundadega kooskõlla, on see tehniline 
volitus, mille hindamiseks on ESMA kompetentsem.

Muudatusettepanek 254
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib vastavalt artiklile 41 
võtta delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmeid, milles täpsustatakse teatavaid
lõikes 1 sätestatud mõistete tehnilisi 
elemente, et kohandada neid turu 
arengusuundasid silmas pidades.

3. Komisjon võib vastavalt artiklile 41, 
pärast konsulteerimist ESMAga, võtta 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmeid, milles täpsustatakse teatavaid
lõikes 1 sätestatud mõistete tehnilisi 
elemente, et kohandada neid turu 
arengusuundasid silmas pidades.
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Or. pl

Muudatusettepanek 255
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kauplemiskohtade läbipaistvus Kauplemiskohtade läbipaistvus seoses 
mitmepoolsete süsteemidega

Or. en

Muudatusettepanek 256
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad oma süsteemide 
kaudu reklaamitavate aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
kauplemisele lubatud või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis kaubeldavate 
finantsinstrumentide jooksvad ostu- ja 
müügipakkumiste hinnad ning nende 
hindadega kauplemisvalmiduse tõsiduse.
Seda nõuet kohaldatakse samuti 
kauplemishuvi teadete suhtes. Reguleeritud 
turud ja investeerimisühingud ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi
käitavad turu korraldajad teevad selle teabe 
üldsusele tavalisel tööajal pidevalt 

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad oma süsteemide 
kaudu reklaamitavate aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
kauplemisele lubatud või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis kaubeldavate 
finantsinstrumentide jooksvad ostu- ja 
müügipakkumiste hinnad ning nende 
hindadega kauplemisvalmiduse tõsiduse.
Seda nõuet kohaldatakse samuti 
kauplemishuvi teadete suhtes. Reguleeritud 
turud ja investeerimisühingud ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi käitavad 
turu korraldajad teevad selle teabe 
üldsusele tavalisel tööajal pidevalt 
kättesaadavaks.
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kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad oma süsteemide 
kaudu reklaamitavate aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
kauplemisele lubatud või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis kaubeldavate 
finantsinstrumentide jooksvad ostu- ja 
müügipakkumiste hinnad ning nende 
hindadega kauplemisvalmiduse tõsiduse.
Seda nõuet kohaldatakse samuti 
kauplemishuvi teadete suhtes. Reguleeritud 
turud ja investeerimisühingud ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi käitavad 
turu korraldajad teevad selle teabe 
üldsusele tavalisel tööajal pidevalt 
kättesaadavaks.

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad oma süsteemide 
kaudu reklaamitavate aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
reguleeritud turul kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate finantsinstrumentide 
jooksvad ostu- ja müügipakkumiste hinnad 
ning nende hindadega kauplemisvalmiduse 
tõsiduse. Seda nõuet kohaldatakse samuti 
kauplemishuvi teadete suhtes. Reguleeritud 
turud ja investeerimisühingud ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi käitavad 
turu korraldajad teevad selle teabe 
üldsusele tavalisel tööajal pidevalt 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad oma süsteemide 
kaudu reklaamitavate aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
kauplemisele lubatud või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis kaubeldavate 
finantsinstrumentide jooksvad ostu- ja 
müügipakkumiste hinnad ning nende 
hindadega kauplemisvalmiduse tõsiduse.
Seda nõuet kohaldatakse samuti 
kauplemishuvi teadete suhtes. Reguleeritud 
turud ja investeerimisühingud ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi käitavad 
turu korraldajad teevad selle teabe 
üldsusele tavalisel tööajal pidevalt 
kättesaadavaks.

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad oma süsteemide 
kaudu teostatavate aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
kauplemisele lubatud või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis kaubeldavate 
finantsinstrumentide jooksvad ostu- ja 
müügipakkumiste hinnad ning nende 
hindadega kauplemisvalmiduse tõsiduse.
Seda nõuet kohaldatakse samuti 
kauplemishuvi teadete suhtes. Reguleeritud 
turud ja investeerimisühingud ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi käitavad 
turu korraldajad teevad selle teabe 
üldsusele tavalisel tööajal pidevalt 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
artiklile 13 kohustatud avalikustama oma 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja 

2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
artiklile 13 kohustatud avalikustama oma 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja 
muude sarnaste finantsinstrumentide 
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muude sarnaste finantsinstrumentide 
hinnapakkumised, juurdepääsu oma 
süsteemidele, mida nad kasutavad esimese 
lõike kohaseks teabe avalikustamiseks, 
tehes seda mõistlikel äritingimustel ja 
kedagi diskrimineerimata.

hinnapakkumised, juurdepääsu oma 
süsteemidele, mida nad kasutavad esimese 
lõike kohaseks teabe avalikustamiseks, 
tehes seda mõistlikel äritingimustel ja 
kedagi diskrimineerimata.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustustest loobumine Loobumine

Or. en

Muudatusettepanek 261
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele või 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele lõikes 3 määratletud juhtudel 
artikli 3 lõikes 1 sätestatud teabe 
avaldamise kohustusest erandlikke 
vabastusi, lähtuvalt nende turumudelist 
ning korralduste liigist ja mahust. 
Eelkõige on pädevatel asutustel võimalik 
sellest kohustusest loobuda korralduste 
puhul, mis on vastavate aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide või muude sarnaste 

1. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele või 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele lõikes 3 määratletud juhtudel 
artikli 3 lõikes 1 sätestatud teabe 
avaldamise kohustusest erandlikke 
vabastusi korralduste puhul, mis on 
vastavate aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
või muude sarnaste finantsinstrumentide 
või kõnealuste aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
või muude sarnaste finantsinstrumentide 
liikide tavalise turumahuga võrreldes 
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finantsinstrumentide või kõnealuste 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või 
muude sarnaste finantsinstrumentide liikide 
tavalise turumahuga võrreldes 
suuremahulised.

suuremahulised.

Or. en

Selgitus

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.

Muudatusettepanek 262
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele või 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele lõikes 3 määratletud juhtudel 
artikli 3 lõikes 1 sätestatud teabe 
avaldamise kohustusest erandlikke 
vabastusi, lähtuvalt nende turumudelist 
ning korralduste liigist ja mahust. Eelkõige 
on pädevatel asutustel võimalik sellest 
kohustusest loobuda korralduste puhul, mis 
on vastavate aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
või muude sarnaste finantsinstrumentide 
või kõnealuste aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
või muude sarnaste finantsinstrumentide 
liikide tavalise turumahuga võrreldes 

1. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele või 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele lõikes 3 määratletud juhtudel 
artikli 3 lõikes 1 sätestatud teabe 
avaldamise kohustusest erandlikke 
vabastusi, lähtuvalt nende turumudelist 
ning korralduste liigist ja mahust. Eelkõige 
on pädevatel asutustel võimalik sellest 
kohustusest loobuda järgmistel juhtudel:
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suuremahulised.
– korralduste puhul, mis on vastavate 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või 
muude sarnaste finantsinstrumentide või 
kõnealuste aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
või muude sarnaste finantsinstrumentide 
liikide tavalise turumahuga võrreldes 
suuremahulised;

– kauplemise metoodika puhul, mille 
kohaselt hind määratakse teise süsteemi 
loodud võrdlushinna alusel, kui 
kõnealune võrdlushind on avaldatud 
paljudes kohtades ja turuosalised peavad 
seda üldiselt usaldusväärseks 
võrdlushinnaks.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele või 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele lõikes 3 määratletud juhtudel 
artikli 3 lõikes 1 sätestatud teabe 
avaldamise kohustusest erandlikke 
vabastusi, lähtuvalt nende turumudelist 
ning korralduste liigist ja mahust. Eelkõige 
on pädevatel asutustel võimalik sellest 
kohustusest loobuda korralduste puhul, mis 
on vastavate aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
või muude sarnaste finantsinstrumentide 
või kõnealuste aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 

1. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele või 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele lõikes 3 määratletud juhtudel 
artikli 3 lõikes 1 sätestatud teabe 
avaldamise kohustusest erandlikke 
vabastusi, lähtuvalt nende turumudelist 
ning korralduste liigist ja mahust. Eelkõige 
on pädevatel asutustel võimalik sellest 
kohustusest loobuda korralduste puhul, mis 
on vastavate aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
või muude sarnaste finantsinstrumentide 
või kõnealuste aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
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või muude sarnaste finantsinstrumentide 
liikide tavalise turumahuga võrreldes 
suuremahulised.

või muude sarnaste finantsinstrumentide 
liikide tavalise turumahuga võrreldes 
suuremahulised või korralduste puhul, mis 
esitati täitmisele sobiva keskpunkti 
hinnaga.

Or. en

Selgitus

Kohustusest loobumine sobiva keskpunkti hinnaga täitmisele esitatud korralduste puhul tuleb 
täpsustada esmasel tasandil, et suured institutsionaalsed investorid võiksid jätkuvalt kaubelda 
aktsiatega, ilma et nad oleksid sihtmärgiks röövellikele strateegiatele, mis kasutavad 
avaldatud teavet selleks, et tõsta hinda, mida institutsionaalsed investorid peavad oma 
aktsiate eest maksma, või langetada hinda, millega nad oma aktsiaid müüvad.

Muudatusettepanek 264
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele või 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele lõikes 3 määratletud juhtudel 
artikli 3 lõikes 1 sätestatud teabe 
avaldamise kohustusest erandlikke 
vabastusi, lähtuvalt nende turumudelist 
ning korralduste liigist ja mahust. Eelkõige 
on pädevatel asutustel võimalik sellest 
kohustusest loobuda korralduste puhul, 
mis on vastavate aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide või muude sarnaste 
finantsinstrumentide või kõnealuste 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või 
muude sarnaste finantsinstrumentide 
liikide tavalise turumahuga võrreldes 
suuremahulised.

1. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele või 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele lõikes 3 määratletud juhtudel 
artikli 3 lõikes 1 sätestatud teabe 
avaldamise kohustusest erandlikke 
vabastusi, lähtuvalt nende turumudelist 
ning korralduste liigist ja mahust. Eelkõige 
on pädevatel asutustel võimalik sellest 
kohustusest loobuda 



PE489.472v01-00 140/183 AM\901839ET.doc

ET

(a) korralduste puhul, mis on vastavate 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või 
muude sarnaste finantsinstrumentide või 
kõnealuste aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
või muude sarnaste finantsinstrumentide 
liikide tavalise turumahuga võrreldes 
suuremahulised, või
(b) korralduste puhul, mis on esitatud 
täitmisele/ristumissüsteemi keskpunkti 
hinnaga, nagu komisjon on vastavalt 
artiklile 41 määratlenud delegeeritud 
õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Soovitatud kohustustest loobumise korda lisatud täpsustus, et hõlmata keskpunkti hinnaga 
täitmisele esitatud korraldusi, tuleb määratleda esmasel tasandil, et suured institutsionaalsed 
investorid, peamiselt pensionifondid ja usaldusfondid, saaksid jätkuvalt kaubelda aktsiatega, 
ilma et nad oleksid välkkauplemise sihtmärk. Vastasel juhul kasutavad välkkauplemise 
süsteemid avaldatud teavet selleks, et tõsta hinda, mida institutsionaalsed investorid peavad 
oma aktsiate eest maksma, või langetada hinda, millega nad oma aktsiaid müüvad.

Muudatusettepanek 265
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele või 
investeerimisühingutele ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
käitavatele turu korraldajatele lõikes 3 
määratletud juhtudel artikli 3 lõikes 1 
sätestatud teabe avaldamise kohustusest 
erandlikke vabastusi, lähtuvalt nende 
turumudelist ning korralduste liigist ja 
mahust. Eelkõige on pädevatel asutustel 

1. Reguleeritud turud või
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad võivad otsustada mitte 
avaldada artikli 3 lõikes 1 viidatud teavet
korralduste puhul, mis on vastavate 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või 
muude sarnaste finantsinstrumentide või 
kõnealuste aktsiate, hoidmistunnistuste, 
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võimalik sellest kohustusest loobuda
korralduste puhul, mis on vastavate 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või 
muude sarnaste finantsinstrumentide või 
kõnealuste aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
või muude sarnaste finantsinstrumentide 
liikide tavalise turumahuga võrreldes 
suuremahulised.

börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
või muude sarnaste finantsinstrumentide 
liikide tavalise turumahuga võrreldes 
suuremahulised.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kohustustest erandlikku loobumist 
vastavalt lõikele 1 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumise iga üksiktaotluse rahuldamise 
kavatsusest ning lisavad selgituse selle 
toimimise kohta. Loobumise andmise 
kavatsuse teade tuleb esitada vähemalt 
kuus kuud enne loobumise kavandatud 
jõustumist. Kolme kuu jooksul pärast teate 
kättesaamist esitab ESMA vastavale 
pädevale asutusele arvamuse, hinnates iga 
loobumise vastavust lõikes 1 sätestatud 
ning vastavalt lõike 3 punktidele b ja c 
vastu võetud delegeeritud õigusaktis 
täpsustatud nõuetele. Juhul kui see pädev 
asutus annab loobumise ning mõne teise 
liikmesriigi pädev asutus sellega ei nõustu, 
võib see pädev asutus pöörduda selles 
küsimuses uuesti ESMA poole, kes võib 
tegutseda kooskõlas talle määruse (EL) nr 
1095/2010 artikliga 19 antud volitustele. 
ESMA jälgib loobumiste rakendamist ning 
esitab komisjonile kord aastas aruande 
selle kohta, kuidas neid tegelikkuses 

2. Enne kohustustest erandlikku loobumist 
vastavalt lõikele 1 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumise iga üksiktaotluse rahuldamise 
kavatsusest ning lisavad selgituse selle 
toimimise kohta. Loobumise andmise 
kavatsuse teade tuleb esitada vähemalt 
kaks kuud enne loobumise kavandatud 
jõustumist. Pärast teate kättesaamist esitab 
ESMA kahe kuu jooksul vastavale 
pädevale asutusele arvamuse, hinnates iga 
loobumise vastavust lõikes 1 sätestatud 
ning vastavalt lõike 3 punktidele b ja c 
vastu võetud delegeeritud õigusaktis 
täpsustatud nõuetele. Kui kahe kuu 
pikkune periood on möödas, võib pädev 
asutus jõustada kohustusest loobumise, 
olenemata sellest, kas ESMA on 
arvamuse esitanud. Juhul kui see pädev 
asutus annab loobumise ning mõne teise 
liikmesriigi pädev asutus sellega ei nõustu, 
võib see pädev asutus pöörduda selles 
küsimuses uuesti ESMA poole, kes võib 
tegutseda kooskõlas talle määruse (EL) nr 
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rakendatakse. 1095/2010 artikliga 19 antud volitustele. 
ESMA jälgib loobumiste rakendamist ning 
esitab komisjonile kord aastas aruande 
selle kohta, kuidas neid tegelikkuses 
rakendatakse.

Or. en

Selgitus

Kuue kuu pikkune periood on liiga pikk. Lisaks peaks olema selgelt märgitud, et pädevad 
asutused ei pea enne kohustusest loobumise kohaldamist ootama ESMA arvamust, kui 
arvamuse esitamiseks ette nähtud tähtaeg on möödunud. 

Muudatusettepanek 267
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kohustustest erandlikku loobumist 
vastavalt lõikele 1 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumise iga üksiktaotluse rahuldamise 
kavatsusest ning lisavad selgituse selle 
toimimise kohta. Loobumise andmise 
kavatsuse teade tuleb esitada vähemalt 
kuus kuud enne loobumise kavandatud 
jõustumist. Kolme kuu jooksul pärast teate 
kättesaamist esitab ESMA vastavale 
pädevale asutusele arvamuse, hinnates iga 
loobumise vastavust lõikes 1 sätestatud 
ning vastavalt lõike 3 punktidele b ja c 
vastu võetud delegeeritud õigusaktis 
täpsustatud nõuetele. Juhul kui see pädev 
asutus annab loobumise ning mõne teise 
liikmesriigi pädev asutus sellega ei nõustu, 
võib see pädev asutus pöörduda selles 
küsimuses uuesti ESMA poole, kes võib 
tegutseda kooskõlas talle määruse (EL) nr 
1095/2010 artikliga 19 antud volitustele. 
ESMA jälgib loobumiste rakendamist ning 
esitab komisjonile kord aastas aruande 
selle kohta, kuidas neid tegelikkuses 

2. Enne kohustustest erandlikku loobumist 
vastavalt lõikele 1 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumise iga üksiktaotluse rahuldamise 
kavatsusest ning lisavad selgituse selle 
toimimise kohta. Loobumise andmise 
kavatsuse teade tuleb esitada vähemalt üks 
kuu enne loobumise kavandatud 
jõustumist. Ühe kuu jooksul pärast teate 
kättesaamist esitab ESMA vastavale 
pädevale asutusele arvamuse, hinnates iga 
loobumise vastavust lõikes 1 sätestatud 
ning vastavalt lõike 3 punktidele b ja c 
vastu võetud delegeeritud õigusaktis 
täpsustatud nõuetele. Juhul kui see pädev 
asutus annab loobumise ning mõne teise 
liikmesriigi pädev asutus sellega ei nõustu, 
võib see pädev asutus pöörduda selles 
küsimuses uuesti ESMA poole, kes võib 
tegutseda kooskõlas talle määruse (EL) nr 
1095/2010 artikliga 19 antud volitustele. 
ESMA jälgib loobumiste rakendamist ning 
esitab komisjonile kord aastas aruande 
selle kohta, kuidas neid tegelikkuses 
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rakendatakse. rakendatakse.

Or. en

Selgitus

Iga kohustusest loobumise taotluse läbivaatamine tuleb läbi viia õigeaegselt, et tagada turu 
korrapärane ja tõhus toimimine.

Muudatusettepanek 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kohustustest erandlikku loobumist 
vastavalt lõikele 1 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumise iga üksiktaotluse rahuldamise 
kavatsusest ning lisavad selgituse selle 
toimimise kohta. Loobumise andmise 
kavatsuse teade tuleb esitada vähemalt 
kuus kuud enne loobumise kavandatud 
jõustumist. Kolme kuu jooksul pärast teate 
kättesaamist esitab ESMA vastavale 
pädevale asutusele arvamuse, hinnates iga 
loobumise vastavust lõikes 1 sätestatud 
ning vastavalt lõike 3 punktidele b ja c 
vastu võetud delegeeritud õigusaktis 
täpsustatud nõuetele. Juhul kui see pädev 
asutus annab loobumise ning mõne teise 
liikmesriigi pädev asutus sellega ei nõustu, 
võib see pädev asutus pöörduda selles 
küsimuses uuesti ESMA poole, kes võib 
tegutseda kooskõlas talle määruse (EL) nr
1095/2010 artikliga 19 antud volitustele. 
ESMA jälgib loobumiste rakendamist ning 
esitab komisjonile kord aastas aruande 
selle kohta, kuidas neid tegelikkuses 
rakendatakse.

2. Enne kohustustest erandlikku loobumist 
vastavalt lõikele 1 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumise iga üksiktaotluse rahuldamise 
kavatsusest ning lisavad selgituse selle 
toimimise kohta. Loobumise andmise 
kavatsuse teade tuleb esitada vähemalt 
kuus kuud enne loobumise kavandatud 
jõustumist. Kolme kuu jooksul pärast teate 
kättesaamist esitab ESMA vastavale 
pädevale asutusele positiivse arvamuse, 
hinnates iga loobumise vastavust lõikes 1 
sätestatud ning vastavalt lõike 3 punktidele 
b ja c vastu võetud delegeeritud õigusaktis 
täpsustatud nõuetele. Pädev asutus annab 
kohustusest vabastuse ainult ESMA 
positiivse arvamuse korral. Juhul kui see 
pädev asutus annab loobumise ning mõne 
teise liikmesriigi pädev asutus sellega ei 
nõustu, võib see pädev asutus pöörduda 
selles küsimuses uuesti ESMA poole, kes 
võib tegutseda kooskõlas talle määruse 
(EL) nr 1095/2010 artikliga 19 antud 
volitustele. ESMA jälgib loobumiste 
rakendamist ning esitab komisjonile kord 
aastas aruande selle kohta, kuidas neid 
tegelikkuses rakendatakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 269
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kohustustest erandlikku loobumist 
vastavalt lõikele 1 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumise iga üksiktaotluse rahuldamise 
kavatsusest ning lisavad selgituse selle 
toimimise kohta. Loobumise andmise 
kavatsuse teade tuleb esitada vähemalt 
kuus kuud enne loobumise kavandatud 
jõustumist. Kolme kuu jooksul pärast teate 
kättesaamist esitab ESMA vastavale 
pädevale asutusele arvamuse, hinnates iga 
loobumise vastavust lõikes 1 sätestatud 
ning vastavalt lõike 3 punktidele b ja c
vastu võetud delegeeritud õigusaktis 
täpsustatud nõuetele. Juhul kui see pädev 
asutus annab loobumise ning mõne teise 
liikmesriigi pädev asutus sellega ei nõustu, 
võib see pädev asutus pöörduda selles 
küsimuses uuesti ESMA poole, kes võib 
tegutseda kooskõlas talle määruse (EL) nr 
1095/2010 artikliga 19 antud volitustele. 
ESMA jälgib loobumiste rakendamist ning 
esitab komisjonile kord aastas aruande 
selle kohta, kuidas neid tegelikkuses 
rakendatakse.

2. Enne kohustustest erandlikku loobumist 
vastavalt lõikele 1 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumise iga üksiktaotluse rahuldamise 
kavatsusest ning lisavad selgituse selle 
toimimise kohta. Loobumise andmise 
kavatsuse teade tuleb esitada vähemalt 
kuus kuud enne loobumise kavandatud 
jõustumist. Kolme kuu jooksul pärast teate 
kättesaamist esitab ESMA vastavale 
pädevale asutusele siduva arvamuse, 
hinnates iga loobumise vastavust lõikes 1 
sätestatud ning vastavalt lõike 3 punktile b
vastu võetud delegeeritud õigusaktis 
täpsustatud nõuetele. Juhul kui see pädev 
asutus annab loobumise ning mõne teise 
liikmesriigi pädev asutus sellega ei nõustu, 
võib see pädev asutus pöörduda selles 
küsimuses uuesti ESMA poole, kes võib 
tegutseda kooskõlas talle määruse (EL) nr 
1095/2010 artikliga 19 antud volitustele. 
ESMA jälgib loobumiste rakendamist ning 
esitab komisjonile kord aastas aruande 
selle kohta, kuidas neid tegelikkuses 
rakendatakse.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada nende erandite ühtlustatud kohaldamine kõikides liikmesriikide. Lisaks 
peaks ESMA hinnangul, mis käsitleb individuaalsete erandite vastavust finantsinstrumentide 
turgude direktiivi tingimustele, olema siduv jõud. 

Muudatusettepanek 270
Jean-Paul Gauzès
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kohustustest erandlikku loobumist 
vastavalt lõikele 1 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumise iga üksiktaotluse rahuldamise 
kavatsusest ning lisavad selgituse selle 
toimimise kohta. Loobumise andmise 
kavatsuse teade tuleb esitada vähemalt 
kuus kuud enne loobumise kavandatud 
jõustumist. Kolme kuu jooksul pärast teate 
kättesaamist esitab ESMA vastavale 
pädevale asutusele arvamuse, hinnates iga 
loobumise vastavust lõikes 1 sätestatud 
ning vastavalt lõike 3 punktidele b ja c 
vastu võetud delegeeritud õigusaktis 
täpsustatud nõuetele. Juhul kui see pädev 
asutus annab loobumise ning mõne teise 
liikmesriigi pädev asutus sellega ei 
nõustu, võib see pädev asutus pöörduda 
selles küsimuses uuesti ESMA poole, kes 
võib tegutseda kooskõlas talle määruse 
(EL) nr 1095/2010 artikliga 19 antud 
volitustele. ESMA jälgib loobumiste 
rakendamist ning esitab komisjonile kord 
aastas aruande selle kohta, kuidas neid 
tegelikkuses rakendatakse.

2. Enne kohustustest erandlikku loobumist 
vastavalt lõikele 1 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumise iga üksiktaotluse rahuldamise 
kavatsusest ning lisavad selgituse selle 
toimimise kohta. Loobumise andmise 
kavatsuse teade tuleb esitada vähemalt 
kuus kuud enne loobumise kavandatud 
jõustumist. Kolme kuu jooksul pärast teate 
kättesaamist esitab ESMA vastavale 
pädevale asutusele siduva arvamuse, 
hinnates iga loobumise vastavust lõikes 1 
sätestatud ning vastavalt lõike 3 punktidele 
b ja c vastu võetud delegeeritud õigusaktis 
täpsustatud nõuetele. ESMA arvamuse 
siduvuse korral annab pädev asutus 
kahtluse vältimiseks kohustusest 
loobumise ainult juhul, kui see on 
täielikus kooskõlas ESMA otsusega.

Juhul kui see pädev asutus annab 
loobumise, on see loobumine automaatselt 
kehtiv kõikides liikmesriikides. 

ESMA jälgib loobumiste rakendamist 
ning esitab komisjonile kord aastas 
aruande selle kohta, kuidas neid 
tegelikkuses kohaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kohustustest erandlikku loobumist 
vastavalt lõikele 1 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumise iga üksiktaotluse rahuldamise 
kavatsusest ning lisavad selgituse selle 
toimimise kohta. Loobumise andmise 
kavatsuse teade tuleb esitada vähemalt 
kuus kuud enne loobumise kavandatud 
jõustumist. Kolme kuu jooksul pärast teate 
kättesaamist esitab ESMA vastavale 
pädevale asutusele arvamuse, hinnates iga 
loobumise vastavust lõikes 1 sätestatud 
ning vastavalt lõike 3 punktidele b ja c 
vastu võetud delegeeritud õigusaktis 
täpsustatud nõuetele. Juhul kui see pädev 
asutus annab loobumise ning mõne teise 
liikmesriigi pädev asutus sellega ei 
nõustu, võib see pädev asutus pöörduda 
selles küsimuses uuesti ESMA poole, kes 
võib tegutseda kooskõlas talle määruse 
(EL) nr 1095/2010 artikliga 19 antud 
volitustele. ESMA jälgib loobumiste 
rakendamist ning esitab komisjonile kord 
aastas aruande selle kohta, kuidas neid 
tegelikkuses rakendatakse.

2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad peavad enne lõikes 1 viidatud 
erandi rakendamist saama pädevalt 
asutuselt loa. Enne kohustustest erandlikku 
loobumist vastavalt lõikele 1 teavitavad 
pädevad asutused ESMAt ja teisi pädevaid 
asutusi loobumise iga üksiktaotluse 
rahuldamise kavatsusest ning lisavad 
selgituse selle toimimise kohta. Loobumise 
andmise kavatsuse teade tuleb esitada 
vähemalt neli kuud enne loobumise 
kavandatud jõustumist. Kahe kuu jooksul 
pärast teate kättesaamist esitab ESMA 
vastavale pädevale asutusele arvamuse, 
hinnates iga loobumise vastavust lõikes 1 
sätestatud ning vastavalt lõike 3 punktidele 
b ja c vastu võetud delegeeritud õigusaktis 
täpsustatud nõuetele.

Pärast ESMA arvamuse saamist jõuab 
ESMA juhitud kolleegium, mis koosneb 
kõikide liikmesriikide pädevatest 
asutustest, ühe kuu jooksul ühisele 
arvamusele. Pädevad asutused ei anna 
loobumist mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavale turu 
korraldajale ilma kolleegiumi positiivse 
ühise otsuseta.

Juhul kui see pädev asutus annab 
loobumise ning mõne teise liikmesriigi 
pädev asutus sellega ei nõustu või ei 
nõustu ta antud loobumise tõhusa 
kohaldamisega, võib see pädev asutus 
pöörduda selles küsimuses uuesti ESMA 
poole, kes võib tegutseda kooskõlas talle 
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määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 19 
antud volitustele. ESMA jälgib loobumiste 
rakendamist ning esitab komisjonile kord 
aastas aruande selle kohta, kuidas neid 
tegelikkuses rakendatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pädevatel asutustel on võimalus võtta 
tagasi reguleeritud turgudele, turu 
korraldajatele või investeerimisühingutele 
antud luba kasutada ühte lõikes 3 
määratletud kohustustest loobumist. 
Pädevad asutused võtavad loa tagasi, kui 
nad täheldavad, et loobumist kasutatakse 
algsest eesmärgist kõrvale kalduval viisil 
või kui nad leiavad, et loobumist 
kasutatakse käesolevas artiklis sätestatud 
nõuetest kõrvale hoidumiseks.
Enne seda, kui loobumise rakendamise 
luba tagasi võetakse, teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja muid pädevaid asutusi 
oma kavatsusest, esitades täieliku 
selgituse sellise kavatsuse põhjuste kohta.
Teade kavatsuse kohta võtta tagasi 
kohustustest loobumise rakendamise luba 
tuleb esitada võimalikult kiiresti. Ühe kuu 
jooksul pärast teate saamist esitab ESMA 
asjaomasele pädevale asutusele 
mittesiduva arvamuse. Pärast arvamuse 
saamist jõustab pädev asutus oma otsuse.

Or. en

Selgitus

Pädevatele asutustele tuleks võimaldada piisavat paindlikkust mitte üksnes võimaldada 
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kohustustest loobuda, vaid seda luba ka tagasi võtta. See tagab, et pädevad asutused saavad 
ettenägematutele turu arengusuundadele kiiresti reageerida.

Muudatusettepanek 273
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pädevad asutused ja ESMA järgivad 
läbipaistvuse suhtes kohaldatavate 
erandlike vabastuste andmisel järgmisi 
üldpõhimõtteid:
– läbipaistvuse suhtes kohaldatavad 
erandlikud vabastused on vastuvõetavad 
ainult juhtudel, kui läbipaistvusel oleks 
otsene negatiivne mõju korraldust 
esitavale investorile;
– ükski erandlik vabastus ei too kaasa 
olukorda, kus rühm investoreid saab 
läbipaistvust alusetult piirates kasu teiste, 
vähem informeeritud investorite tõttu;
– ükski erandlik vabastus ei piira 
läbipaistvust tervel erandliku vabastuse 
kohaldamisvaldkonda kuuluvate 
finantsinstrumentide turul.

Or. en

Selgitus

Et vältida olukorda, kus erandlikud vabastused piiravad põhjendamatult Euroopa finantsturu 
läbipaistvust, sätestatakse määruses üldpõhimõtted, mida pädevad asutused ja ESMA peaks 
läbipaistvuse suhtes kohaldatavate erandlike vabastuste andmisel järgima.

Muudatusettepanek 274
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Täites korraldusi, loobudes 
kohustusest avaldada artikli 3 lõikes 1 
viidatud teavet ning kasutades teise turu 
võrdlushinda, tagavad reguleerivad turud 
ja investeerimisühingud ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
käitavad turu korraldajad, et nad saavad 
kiirema juurdepääsu võrdlushindadele 
kui kõik muud turuosalised, kes 
kauplemiskohtades korraldusi täidavad.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas artikliga 41 kinnitab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
meetmed, täpsustades järgneva:

3. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu, täpsustades 
järgneva:

Or. en

Selgitus

Kohustustest loobumise täpsema toimimise määratlemine peaks põhinema otsestel teadmistel 
varaklassist ja sellest, kuidas instrumentidega kaubeldakse. ESMA-l on selles valdkonnas 
asjakohasemad eksperditeadmised kui komisjonil.

Muudatusettepanek 276
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas artikliga 41 kinnitab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
meetmed, täpsustades järgneva:

3. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu, et 
täpsustada järgmist:

Or. en

Selgitus

See on tehniline küsimus, mis nõuab üksikasjalikke turuteadmisi ning seepärast on 
asjakohasem, kui vastutus antakse ESMA-le.

Muudatusettepanek 277
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas artikliga 41 kinnitab
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
meetmed, täpsustades järgneva:

3. ESMA kinnitab siduvate tehniliste 
standarditega meetmed, täpsustades 
järgneva:

Or. en

Muudatusettepanek 278
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) korralduste maht või liik, mille suhtes 
võidakse iga kõnealuse 
finantsinstrumentide klassi puhul 
kohaldada lõike 1 kohaselt loobumist 
tehingueelse avaldamise kohustusest;

(b) korralduste maht ja liik, mille suhtes 
võidakse iga kõnealuse 
finantsinstrumentide klassi puhul 
kohaldada lõike 1 kohaselt loobumist 
tehingueelse avaldamise kohustusest;

Or. en
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Muudatusettepanek 279
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) turumudel, mille puhul võidakse 
kohaldada lõike 1 kohast loobumist 
tehingueelse avaldamise kohustusest, 
ning eelkõige selle kohustuse 
kohaldatavus kauplemismeetodite suhtes, 
mida kasutavad reguleeritud turud, kes 
sõlmivad tehinguid oma eeskirjade 
kohaselt väljaspool reguleeritud turgu 
kehtestatud hindade alusel või 
perioodiliste oksjonite korras, iga 
kõnealuste finantsinstrumentide klassi 
puhul.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 280
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) turumudel, mille puhul võidakse 
kohaldada lõike 1 kohast loobumist 
tehingueelse avaldamise kohustusest, 
ning eelkõige selle kohustuse 
kohaldatavus kauplemismeetodite suhtes, 
mida kasutavad reguleeritud turud, kes 
sõlmivad tehinguid oma eeskirjade 
kohaselt väljaspool reguleeritud turgu 
kehtestatud hindade alusel või 
perioodiliste oksjonite korras, iga 
kõnealuste finantsinstrumentide klassi 
puhul.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 281
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) turumudel, mille puhul võidakse 
kohaldada lõike 1 kohast loobumist 
tehingueelse avaldamise kohustusest, ning 
eelkõige selle kohustuse kohaldatavus 
kauplemismeetodite suhtes, mida 
kasutavad reguleeritud turud, kes sõlmivad 
tehinguid oma eeskirjade kohaselt 
väljaspool reguleeritud turgu kehtestatud 
hindade alusel või perioodiliste oksjonite 
korras, iga kõnealuste finantsinstrumentide 
klassi puhul.

(c) turumudel, mille puhul võidakse 
kohaldada lõike 1 kohast loobumist 
tehingueelse avaldamise kohustusest, ning 
eelkõige selle kohustuse kohaldatavus 
kauplemismeetodite suhtes, mida 
kasutavad reguleeritud turud, 
mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid, organiseeritud 
kauplemissüsteemid, kes sõlmivad 
tehinguid oma eeskirjade kohaselt 
väljaspool reguleeritud turge, 
mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja
organiseeritud kauplemissüsteeme
kehtestatud hindade alusel või perioodiliste 
oksjonite korras, iga kõnealuste 
finantsinstrumentide klassi puhul.

Or. en

Selgitus

On oluline täpsustada, et mitmepoolsed kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid on kaasatud.

Muudatusettepanek 282
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) turumudel, mille puhul võidakse 
kohaldada lõike 1 kohast loobumist 

(c) turumudel, mille puhul võidakse 
kohaldada lõike 1 kohast loobumist 
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tehingueelse avaldamise kohustusest, ning 
eelkõige selle kohustuse kohaldatavus 
kauplemismeetodite suhtes, mida 
kasutavad reguleeritud turud, kes 
sõlmivad tehinguid oma eeskirjade 
kohaselt väljaspool reguleeritud turgu
kehtestatud hindade alusel või perioodiliste 
oksjonite korras, iga kõnealuste 
finantsinstrumentide klassi puhul.

tehingueelse avaldamise kohustusest, ning 
eelkõige selle kohustuse kohaldatavus 
kauplemismeetodite suhtes, mida 
kasutavad kauplemiskohad, kes sõlmivad 
tehinguid oma eeskirjade kohaselt 
perioodiliste oksjonite korras kehtestatud 
hindade alusel, iga kõnealuste 
finantsinstrumentide klassi puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) sobilik keskpunkti hind, mille juures 
täitmiseks esitatud korraldused võivad 
ristuda.

Or. en

Selgitus

Kohustusest loobumine sobiva keskpunkti hinnaga täitmisele esitatud korralduste puhul tuleb 
täpsustada esmasel tasandil, et suured institutsionaalsed investorid võiksid jätkuvalt kaubelda 
aktsiatega, ilma et nad oleksid sihtmärgiks röövellikele strateegiatele, mis kasutavad 
avaldatud teavet selleks, et tõsta hinda, mida institutsionaalsed investorid peavad oma 
aktsiate eest maksma, või langetada hinda, millega nad oma aktsiaid müüvad.

Muudatusettepanek 284
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab selle regulatiivsete tehniliste 
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standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 
...*. Esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsete tehniliste standardite 
vastuvõtmise õigus on delegeeritud 
komisjonile, kooskõlas määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 285
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab selle regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 
...1.
Kolmandas lõigus osutatud regulatiivsete 
tehniliste standardite vastuvõtmise õigus 
on delegeeritud komisjonile, kooskõlas 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 
10–14.
__________________
Väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: 
12 kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädevate asutuste poolt enne käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva vastavalt 
direktiivi 2004/39/EÜ artikli 29 lõikele 2 ja 

4. Pädevate asutuste poolt enne käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva vastavalt 
direktiivi 2004/39/EÜ artikli 29 lõikele 2 ja 
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artikli 44 lõikele 2 ning komisjoni määruse 
(EÜ) nr 1287/2006 artiklitele 18–20 antud 
loobumised vaatab ESMA läbi [2 aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva]. ESMA esitab asjaomasele 
pädevale asutusele arvamuse, hinnates 
selles iga loobumise jätkuvat vastavust 
käesoleva direktiivi ja käesoleval 
direktiivil põhineva mis tahes delegeeritud 
õigusakti nõuetele.

artikli 44 lõikele 2 ning komisjoni määruse 
(EÜ) nr 1287/2006 artiklitele 18–20 antud 
loobumised vaatab ESMA läbi [2 aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva]. ESMA esitab asjaomasele 
pädevale asutusele siduva arvamuse, 
hinnates selles iga loobumise jätkuvat 
vastavust käesoleva direktiivi ja käesoleval 
direktiivil põhineva mis tahes delegeeritud 
õigusakti nõuetele.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada nende erandite ühtlustatud kohaldamine kõikides liikmesriikide. Lisaks 
peaks ESMA hinnangul, mis käsitleb individuaalsete erandite vastavust finantsinstrumentide 
turgude direktiivi tingimustele, olema siduv jõud. 

Muudatusettepanek 287
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
kauplemisele lubatud või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis kaubeldavate 
finantsinstrumentide hinnad ja mahud ning 
nendega sõlmitud tehingute ajad.
Reguleeritud turud ja investeerimisühingud 
ning mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
käitavad turu korraldajad teevad kõigi 
selliste tehingute üksikasjad avalikuks 
sedavõrd reaalajas, kui see on tehniliselt 
võimalik.

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu
korraldajad avalikustavad aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
kauplemisele lubatud või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis kaubeldavate 
finantsinstrumentide hinnad ja mahud ning 
nendega sõlmitud tehingute ajad.
Reguleeritud turud ja investeerimisühingud 
ning mitmepoolset kauplemissüsteemi 
käitavad turu korraldajad teevad kõigi 
selliste tehingute üksikasjad avalikuks 
sedavõrd reaalajas, kui see on tehniliselt 
võimalik.
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Or. en

Muudatusettepanek 288
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
kauplemisele lubatud või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis kaubeldavate 
finantsinstrumentide hinnad ja mahud ning 
nendega sõlmitud tehingute ajad.
Reguleeritud turud ja investeerimisühingud 
ning mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi käitavad 
turu korraldajad teevad kõigi selliste 
tehingute üksikasjad avalikuks sedavõrd 
reaalajas, kui see on tehniliselt võimalik.

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
reguleeritud turul kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate finantsinstrumentide hinnad 
ja mahud ning nendega sõlmitud tehingute 
ajad. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad kõigi selliste tehingute 
üksikasjad avalikuks sedavõrd reaalajas, 
kui see on tehniliselt võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
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kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
kauplemisele lubatud või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis kaubeldavate 
finantsinstrumentide hinnad ja mahud ning 
nendega sõlmitud tehingute ajad.
Reguleeritud turud ja investeerimisühingud 
ning mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi käitavad 
turu korraldajad teevad kõigi selliste 
tehingute üksikasjad avalikuks sedavõrd 
reaalajas, kui see on tehniliselt võimalik.

kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
kauplemisele lubatud või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis kaubeldavate 
finantsinstrumentide hinnad ja mahud ning 
nendega sõlmitud tehingute ajad.
Reguleeritud turud ja investeerimisühingud 
ning mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi käitavad 
turu korraldajad teevad kõigi selliste 
tehingute üksikasjad avalikuks sedavõrd 
reaalajas, kui see on tehniliselt võimalik.
Elektroonilise kauplemisega seoses ei tohi 
viivitus enne tehingujärgse teabe 
kättesaadavaks muutumist ületada 
kahekordset teostamise latentsusaega.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
artiklile 19 kohustatud avalikustama oma 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja 
muude sarnaste finantsinstrumentidega 
teostatud tehingute üksikasjad, juurdepääsu 
oma süsteemidele, mida nad kasutavad 
lõike 1 kohaseks teabe avalikustamiseks, 
tehes seda mõistlikel äritingimustel ja 
kedagi diskrimineerimata.

2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
artiklile 19 kohustatud avalikustama oma 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja 
muude sarnaste finantsinstrumentidega 
teostatud tehingute üksikasjad, juurdepääsu 
oma süsteemidele, mida nad kasutavad 
lõike 1 kohaseks teabe avalikustamiseks, 
tehes seda mõistlikel äritingimustel ja 
kedagi diskrimineerimata.
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Or. en

Muudatusettepanek 291
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
artiklile 19 kohustatud avalikustama oma 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja 
muude sarnaste finantsinstrumentidega 
teostatud tehingute üksikasjad, juurdepääsu 
oma süsteemidele, mida nad kasutavad 
lõike 1 kohaseks teabe avalikustamiseks, 
tehes seda mõistlikel äritingimustel ja 
kedagi diskrimineerimata.

2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
artiklile 19 kohustatud avalikustama oma 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja 
muude sarnaste finantsinstrumentidega 
teostatud tehingute üksikasjad, tõhusa 
juurdepääsu oma süsteemidele, mida nad 
kasutavad lõike 1 kohaseks teabe 
avalikustamiseks, tehes seda mõistlikel 
äritingimustel ja kedagi diskrimineerimata.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Süsteemid, mida reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad kasutavad esimese lõike 
kohase teabe avalikustamiseks, vastavad 
tunnustatud kauplemisteabearuandluse 
avalikustaja regulatiivsetele nõuetele.
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Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tagab aruandlussüsteemi standardimise, nii et kogu aruandmine peab 
vastama tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja standarditele vastavalt 
finantsinstrumentide turgude direktiivi artiklitele 61–66.

Muudatusettepanek 293
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused võivad anda 
reguleeritud turgudele loa tehingute 
üksikasjade avaldamise edasilükkamiseks 
sõltuvalt nende liigist või mahust. Eelkõige 
võivad pädevad asutused anda loa 
avaldamise edasilükkamiseks tehingute 
puhul, mis on vastava aktsia, 
hoidmistunnistuse, börsil kaubeldava fondi, 
sertifikaadi või muu sarnase 
finantsinstrumendi või kõnealuse aktsia, 
hoidmistunnistuse, börsil kaubeldava fondi, 
sertifikaadi või muu sarnase 
finantsinstrumendi klassi tavalise 
turumahuga võrreldes suuremahulised.
Reguleeritud turud ja investeerimisühingud 
ning mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi käitavad 
turu korraldajad taotlevad kauplemisteabe 
avaldamise edasilükkamise kavandatud 
korra jaoks eelnevalt pädeva asutuse loa 
ning avalikustavad selle korra selgelt 
turuosalistele ja üldsusele. ESMA jälgib 
kauplemisteabe edasilükkamise korra 
rakendamist ning esitab komisjonile kord 
aastas aruande selle kohta, kuidas sellist 
korda tegelikkuses rakendatakse.

1. Pädevad asutused võivad anda 
reguleeritud turgudele loa tehingute 
üksikasjade avaldamise edasilükkamiseks 
sõltuvalt nende liigist või mahust. Eelkõige 
võivad pädevad asutused anda loa 
avaldamise edasilükkamiseks tehingute 
puhul, mis on vastava aktsia, 
hoidmistunnistuse, börsil kaubeldava fondi, 
sertifikaadi või muu sarnase 
finantsinstrumendi või kõnealuse aktsia, 
hoidmistunnistuse, börsil kaubeldava fondi, 
sertifikaadi või muu sarnase 
finantsinstrumendi klassi tavalise 
turumahuga võrreldes suuremahulised või 
seostuvad olulise jaotamisega komisjoni 
määruse (EÜ) 2273/2003 artikli 2 lõike 9 
tähenduses. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad taotlevad kauplemisteabe 
avaldamise edasilükkamise kavandatud 
korra jaoks eelnevalt pädeva asutuse loa 
ning avalikustavad selle korra selgelt 
turuosalistele ja üldsusele. ESMA jälgib 
kauplemisteabe edasilükkamise korra 
rakendamist ning esitab komisjonile kord 
aastas aruande selle kohta, kuidas sellist 
korda tegelikkuses rakendatakse.
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Or. en

Selgitus

Euroopa kapitaliturgude ligitõmbavuse seisukohalt on oluline, et nii teisesed kui esmased 
pakkumised saab teostada tõhusal viisil. Olulise jaotamisega seotud 
hinnakujundusmehhanismid toimivad tavaliselt indikatiivsete ostukorralduste aktsepteerimise 
mehhanismi kaudu ja nende hinnakujundusmehhanismid erinevad suuresti tavapärasest 
teisesest kauplemisest. Asjakohast läbipaistvust pakutakse nende pakkumiste puhul selliste 
avalike teadaannete kaudu. 

Muudatusettepanek 294
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused võivad anda 
reguleeritud turgudele loa tehingute 
üksikasjade avaldamise edasilükkamiseks 
sõltuvalt nende liigist või mahust. Eelkõige 
võivad pädevad asutused anda loa 
avaldamise edasilükkamiseks tehingute 
puhul, mis on vastava aktsia, 
hoidmistunnistuse, börsil kaubeldava fondi, 
sertifikaadi või muu sarnase 
finantsinstrumendi või kõnealuse aktsia, 
hoidmistunnistuse, börsil kaubeldava fondi, 
sertifikaadi või muu sarnase 
finantsinstrumendi klassi tavalise 
turumahuga võrreldes suuremahulised.
Reguleeritud turud ja investeerimisühingud 
ning mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi
käitavad turu korraldajad taotlevad 
kauplemisteabe avaldamise edasilükkamise 
kavandatud korra jaoks eelnevalt pädeva 
asutuse loa ning avalikustavad selle korra 
selgelt turuosalistele ja üldsusele. ESMA 
jälgib kauplemisteabe edasilükkamise 
korra rakendamist ning esitab komisjonile 
kord aastas aruande selle kohta, kuidas 
sellist korda tegelikkuses rakendatakse.

1. Pädevad asutused võivad anda 
reguleeritud turgudele loa tehingute 
üksikasjade avaldamise edasilükkamiseks 
sõltuvalt nende liigist või mahust. Eelkõige 
võivad pädevad asutused anda loa 
avaldamise edasilükkamiseks tehingute 
puhul, mis on vastava aktsia, 
hoidmistunnistuse, börsil kaubeldava fondi, 
sertifikaadi või muu sarnase 
finantsinstrumendi või kõnealuse aktsia, 
hoidmistunnistuse, börsil kaubeldava fondi, 
sertifikaadi või muu sarnase 
finantsinstrumendi klassi tavalise 
turumahuga võrreldes suuremahulised.
Reguleeritud turud ja investeerimisühingud 
ning mitmepoolset kauplemissüsteemi 
käitavad turu korraldajad taotlevad 
kauplemisteabe avaldamise edasilükkamise 
kavandatud korra jaoks eelnevalt pädeva 
asutuse loa ning avalikustavad selle korra 
selgelt turuosalistele ja üldsusele. ESMA 
jälgib kauplemisteabe edasilükkamise 
korra rakendamist ning esitab komisjonile 
kord aastas aruande selle kohta, kuidas 
sellist korda tegelikkuses rakendatakse.
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Or. en

Muudatusettepanek 295
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused võivad anda 
reguleeritud turgudele loa tehingute
üksikasjade avaldamise edasilükkamiseks 
sõltuvalt nende liigist või mahust.
Eelkõige võivad pädevad asutused anda 
loa avaldamise edasilükkamiseks
tehingute puhul, mis on vastava aktsia, 
hoidmistunnistuse, börsil kaubeldava fondi, 
sertifikaadi või muu sarnase 
finantsinstrumendi või kõnealuse aktsia, 
hoidmistunnistuse, börsil kaubeldava fondi, 
sertifikaadi või muu sarnase 
finantsinstrumendi klassi tavalise 
turumahuga võrreldes suuremahulised.
Reguleeritud turud ja investeerimisühingud 
ning mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi käitavad 
turu korraldajad taotlevad kauplemisteabe 
avaldamise edasilükkamise kavandatud 
korra jaoks eelnevalt pädeva asutuse loa 
ning avalikustavad selle korra selgelt 
turuosalistele ja üldsusele. ESMA jälgib 
kauplemisteabe edasilükkamise korra 
rakendamist ning esitab komisjonile kord 
aastas aruande selle kohta, kuidas sellist 
korda tegelikkuses rakendatakse.

1. Pädevad asutused võivad anda 
reguleeritud turgudele loa tehingute 
üksikasjade avaldamise edasilükkamiseks 
tehingute puhul, mis on vastava aktsia, 
hoidmistunnistuse, börsil kaubeldava fondi, 
sertifikaadi või muu sarnase 
finantsinstrumendi või kõnealuse aktsia, 
hoidmistunnistuse, börsil kaubeldava fondi, 
sertifikaadi või muu sarnase 
finantsinstrumendi klassi tavalise 
turumahuga võrreldes erandlikult 
suuremahulised. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad taotlevad kauplemisteabe 
avaldamise edasilükkamise kavandatud 
korra jaoks eelnevalt pädeva asutuse loa 
ning avalikustavad selle korra selgelt 
turuosalistele ja üldsusele. ESMA jälgib 
kauplemisteabe edasilükkamise korra 
rakendamist ning esitab komisjonile kord 
aastas aruande selle kohta, kuidas sellist 
korda tegelikkuses rakendatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui see pädev asutus annab loa 
avaldamise edasilükkamiseks ning mõne 
teise liikmesriigi pädev asutus sellega ei 
nõustu või ei nõustu antud loa tõhusa 
kohaldamisega, võib see pädev asutus 
pöörduda selles küsimuses uuesti ESMA 
poole, kes võib tegutseda kooskõlas talle 
määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 19 
antud volitustele.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas artikliga 41 kinnitab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
meetmed, täpsustades järgneva:

2. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu, täpsustades 
järgneva:

Or. en

Selgitus

Avaldamise edasilükkamise tingimuste määratlemine peaks põhinema otsestel teadmistel 
varaklassist ja sellest, kuidas instrumentidega kaubeldakse. ESMA-l on selles valdkonnas 
asjakohasemad eksperditeadmised kui komisjonil.

Muudatusettepanek 298
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas artikliga 41 kinnitab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega 
meetmed, täpsustades järgneva:

2. ESMA koostab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu, et täpsustada järgmist:

Or. en

Selgitus

See on tehniline küsimus, mis nõuab üksikasjalikke turuteadmisi ning seepärast on 
asjakohasem, kui vastutus antakse ESMA-le.

Muudatusettepanek 299
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) üksikasjad, mida reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud, sealhulgas 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi
käitavad kliendi korralduste süsteemsed 
täitjad, investeerimisühingud ja 
reguleeritud turud, peavad üldsusele 
avalikustamisele kuuluvas teabes iga 
kõnealuse finantsinstrumentide klassi osas 
täpsustama;

(a) üksikasjad, mida reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud, sealhulgas 
mitmepoolset kauplemissüsteemi käitavad 
kliendi korralduste süsteemsed täitjad, 
investeerimisühingud ja reguleeritud turud, 
peavad üldsusele avalikustamisele 
kuuluvas teabes iga kõnealuse 
finantsinstrumentide klassi osas 
täpsustama;

Or. en

Muudatusettepanek 300
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tingimused, mille alusel võib anda (b) tingimused, mille alusel võib anda 
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reguleeritud turule või 
investeerimisühingule, sealhulgas 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi
käitavale kliendi korralduste süsteemsele 
täitjale või investeerimisühingule või turu 
korraldajale, loa kauplemisteabe 
avaldamise edasilükkamiseks, ning 
kriteeriumid, millest tuleb lähtuda 
otsustamisel, milliste tehingute puhul on 
avaldamise edasilükkamine iga kõnealuse 
finantsinstrumentide klassi puhul lubatud, 
olenevalt kõnealuste aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide või muude sarnaste 
finantsinstrumentide mahust või liigist.

reguleeritud turule või 
investeerimisühingule, sealhulgas 
mitmepoolset kauplemissüsteemi käitavale 
kliendi korralduste süsteemsele täitjale või 
investeerimisühingule või turu 
korraldajale, loa kauplemisteabe 
avaldamise edasilükkamiseks, ning 
kriteeriumid, millest tuleb lähtuda 
otsustamisel, milliste tehingute puhul on 
avaldamise edasilükkamine iga kõnealuse 
finantsinstrumentide klassi puhul lubatud, 
olenevalt kõnealuste aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide või muude sarnaste 
finantsinstrumentide mahust või liigist.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tingimused, mille alusel võib anda 
reguleeritud turule või 
investeerimisühingule, sealhulgas 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi käitavale 
kliendi korralduste süsteemsele täitjale või 
investeerimisühingule või turu 
korraldajale, loa kauplemisteabe 
avaldamise edasilükkamiseks, ning 
kriteeriumid, millest tuleb lähtuda 
otsustamisel, milliste tehingute puhul on 
avaldamise edasilükkamine iga kõnealuse 
finantsinstrumentide klassi puhul lubatud, 
olenevalt kõnealuste aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide või muude sarnaste 
finantsinstrumentide mahust või liigist.

(b) tingimused, mille alusel võib anda 
reguleeritud turule või 
investeerimisühingule, sealhulgas 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi käitavale 
kliendi korralduste süsteemsele täitjale või 
investeerimisühingule või turu 
korraldajale, loa kauplemisteabe 
avaldamise edasilükkamiseks, ning 
kriteeriumid, millest tuleb lähtuda 
otsustamisel, milliste tehingute puhul on 
avaldamise edasilükkamine iga kõnealuse 
finantsinstrumentide klassi puhul lubatud, 
olenevalt kõnealuste aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide või muude sarnaste 
finantsinstrumentide mahust või liigist 
(sealhulgas valitsev likviidsusprofiil või 
kauplemistegevuse spetsiifilised 
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üksikasjad).

Or. en

Muudatusettepanek 302
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab selle regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 
...1.
Käesolevas lõigus osutatud regulatiivsete 
tehniliste standardite vastuvõtmise õigus 
delegeeritakse komisjonile kooskõlas 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega
10–14.
__________________
Väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: 
12 kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab selle regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 
...*. Esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsete tehniliste standardite 
vastuvõtmise õigus on delegeeritud 
komisjonile, kooskõlas määruse (EL) nr 
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1095/2010 artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Omakapitaliinstrumentidega seotud 
tehingueelse läbipaistvuse tõhusus

Igal aastal esitab ESMA Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 
arvamuse tehingueelse läbipaistvuse 
tõhususe kohta, võttes arvesse finantsturu 
arengusuundi. Eeskätt arvutab ESMA 
nende tehingute suhtarvu, mis teostati 
ilma artikli 3 lõikes 1 osutatud teabe 
avalikustamiseta.
Juhul kui ESMA arvutuse järgi on enam 
kui 10% tehingutest teostatud ilma artikli 
3 lõikes 1 osutatud teavet avalikustamata 
või kui leitakse, et 
omakapitaliinstrumentidega seoses ei ole 
saavutatud tehingueelset läbipaistvuse 
tõhusust, võib ESMA esitada arvamuse 
artikli 4 lõikes 1 viidatud kohustusest 
vabastamise läbivaatamise kohta.
Kolme kuu jooksul pärast ESMA 
arvamuse saamist on komisjonil volitused 
võtta vastavalt artiklile 94 vastu 
delegeeritud õigusaktid, millega 
vaadatakse läbi artikli 4 lõikes 1 osutatud 
kohustusest vabastamine, et tagada 
omakapitaliinstrumentidega seotud 
tehingueelse läbipaistvuse tõhusus.

Or. en
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Muudatusettepanek 305
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Kauplemiskohtade suhtes kohaldatavad 
tehingueelse läbipaistvuse nõuded 
võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide ning 
tuletisinstrumentide osas
1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide 
tellimis- ja pakkumishinnad ning nende 
hindadega kauplemisvalmiduse tõsiduse.
Seda nõuet kohaldatakse samuti 
kauplemishuvi teadete suhtes.
Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.
2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
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artiklile 17 kohustatud avalikustama oma 
võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide ning 
tuletisinstrumentide hinnapakkumised, 
juurdepääsu oma süsteemidele, mida nad 
kasutavad lõikes 1 osutatud teabe 
avalikustamiseks, tehes seda mõistlikel 
äritingimustel ja kedagi 
diskrimineerimata.

Or. en

Selgitus

Arvestades tehingute mahtu kõnealustel turgudel ja turuosaliste väikest hulka, põhjustab 
tehingueelne läbipaistvus tõenäoliselt likviidsuse vähenemist ja võib turgu tõsiselt kahjustada.
Kui tehingujärgse läbipaistvuse nõuded võivad muutuda oluliseks, siis tehingueelne 
läbipaistvus ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 306
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt ning mis on 
piisavalt likviidsed, saastekvootide ning 
kauplemisele lubatud või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis kaubeldavate ning 
piisavalt likviidsete tuletisinstrumentide 
tellimis- ja pakkumishinnad ning nende 
hindadega kauplemisvalmiduse tõsiduse.
Seda nõuet kohaldatakse samuti 
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investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

kauplemishuvi teadete suhtes. Reguleeritud 
turud ja investeerimisühingud ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi käitavad 
turu korraldajad teevad selle teabe 
üldsusele tavalisel tööajal pidevalt 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avaldavad vajaduse korral, 
olenevalt käitatavast kauplemissüsteemist, 
oma süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Sedamööda kuidas hinnad 
koostatakse, avaldavad reguleeritud turud 
ja investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad tavalisel tööajal pidevalt selle 
teabe jaeinvestorite tehingute jaoks, nagu 
on viidatud direktiivis 2004/109/EÜ ja 
direktiivis 2010/73/EL.
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Or. en

Selgitus

Kui mõningane tehingueelne läbipaistvus on mitteomakapitaliinstrumentidega seoses vajalik, 
siis peaks see piirduma ainult jaeinvestorite tehingumahuga, sest see kahjustaks 
hulgimüügiturge tõsiselt. Küsitav on siiski, mis kasu see tehingueelne läbipaistvus annab. 
Jaeinvestorite tehingumaht on määratletud prospekti ja läbipaistvust käsitlevates direktiivides 
ning seega tuleks järgida kehtivat standardit.

Muudatusettepanek 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad oma süsteemide 
kaudu reklaamitavate võlakirjade ja 
struktureeritud finantstoodete, mis on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul või 
millega kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või mille kohta on 
avaldatud prospekt, saastekvootide ning 
kauplemisele lubatud või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis kaubeldavate 
tuletisinstrumentide tellimis- ja 
pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

Or. en
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Selgitus

Käesolevat sõnastust on vaja selleks, et tagada, et kõigile turu korraldajate või 
investeerimisühingute käitatavatele kauplemisplatvormidele kehtivad asjakohased 
turueeskirjad, mida on toetanud Euroopa Parlament oma anonüümseid kauplemisplatvorme 
käsitlevas 2010. aasta detsembri raportis. Seepärast on organiseeritud kauplemissüsteemi 
kategooria kõrvale jäetud. Sellise sõnastuse eesmärk on tagada kauplemissüsteemides 
võrdsed võimalused. Eesmärk ei ole üksnes parandada läbipaistvust, vaid tagada, et kõikide 
mitmepoolses kauplemiskohas kaubeldavate mitteomakapitaliinstrumentide suhtes 
kohaldataks ühesuguseid tehingueelse läbipaistvuse nõudeid.

Muudatusettepanek 309
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, 
käesolevas lõikes täpsustatud 
likviidsuskriteeriumidele vastavate 
instrumentidega seoses oma süsteemide 
kaudu reklaamitavate võlakirjade ja 
struktureeritud finantstoodete, mis on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul või 
mille kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad sellise teabe käesolevas 
lõikes täpsustatud 



PE489.472v01-00 172/183 AM\901839ET.doc

ET

likviidsuskriteeriumidele vastavate 
instrumentidega seoses üldsusele tavalisel 
tööajal pidevalt kättesaadavaks. Juhul kui 
tehingute üle peavad häälläbirääkimiste 
teel läbirääkimisi kutselised ja võrdsed 
vastaspooled, tuleb tehingueelsed 
soovituslikud hinnad avaldada nii 
lähestikku tehingu hinnaga kui 
põhjendatult teostatav. 
Käesolevas artiklis sätestatud nõudeid 
kohaldatakse ainult neile 
finantsinstrumentidele, mis on kindlasti 
piisavalt likviidsed või millel on olemas 
likviidne turg.

Or. en

Selgitus

On vajalik tagada, et selliste kauplemismudelite nagu hinnapakkumuse ning hübriid- ja 
häälmaaklerluse suhtes kehtiksid läbipaistvusnõuded. Need mudelid on olulised eriti 
hulgimüügiturgudel, kus turutegijad korvavad võetud riskid, pakkudes oma klientidele 
likviidsust. Artikli 26 lõike 3 kriteeriume võib kasutada selleks, et otsustada, missugune 
instrument on piisavat likviidne, et lisada need läbipaistvussüsteemi. 

Muudatusettepanek 310
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
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organiseeritud kauplemissüsteemis
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.
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tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad oma süsteemide 
kaudu reklaamitavate võlakirjade ja 
struktureeritud finantstoodete, mis on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul või 
millega kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis ning mille kohta on 
avaldatud prospekt, saastekvootide ning 
kauplemisele lubatud või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis kaubeldavate 
tuletisinstrumentide tellimis- ja 
pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.
Avaldamise tase ja avalikustamise tihedus 
määratakse proportsionaalselt siseriikliku 
turu emissioonimahu, tehingumahu ja 
omadustega. 

Or. en

Selgitus

Artikli 7 lõige 1 tuleks sõnastada ümber nii, et see väljendaks selgelt samu proportsionaalsuse 
põhimõtteid, nagu põhjendus 14. Tänu sellele põhimõttele võib näha ette tehingueelse ja-
järgse läbipaistvuse nõuete määramise, nagu on märgitud käesolevas artikli muudetud 
versioonis.
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Muudatusettepanek 313
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
kättesaadavaks. Avaldamise tase ja 
avalikustamise tihedus määratakse 
proportsionaalselt riigisisese turu 
emissioonimahu, tehingumahu ja 
omadustega.

Or. en

Selgitus

Artikli 7 lõige 1 tuleks sõnastada ümber nii, et see väljendaks selgelt samu proportsionaalsuse 
põhimõtteid, nagu põhjendus 14. Tänu sellele põhimõttele võib näha ette tehingueelse ja-
järgse läbipaistvuse nõuete määramise.
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Muudatusettepanek 314
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide (mille 
tehingumaht on alla 100 000 euro) 
tellimis- ja pakkumishinnad ning nende 
hindadega kauplemisvalmiduse tõsiduse. 
Seda nõuet kohaldatakse samuti 
kauplemishuvi teadete suhtes. Reguleeritud 
turud ja investeerimisühingud ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi käitavad 
turu korraldajad teevad selle teabe 
üldsusele tavalisel tööajal pidevalt 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

100 000 euro künnis on piisavalt madal, et mitte hõlmata suurte institutsionaalsete investorite 
kauplemist suurte võlakirjadega (kahjustamata sel viisil liialt likviidsust), kuid piisavalt 
kõrge, et haarata suuremat osa jaekaubandusest.

Muudatusettepanek 315
Markus Ferber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning reguleeritud turul 
kauplemisele lubatud või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis kaubeldavate 
tuletisinstrumentide tellimis- ja 
pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
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käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide, 
mille suhtes kohaldatakse artiklis 24 
osutatud kohustusliku kauplemiskoha 
nõuet, tellimis- ja pakkumishinnad ning 
nende hindadega kauplemisvalmiduse 
tõsiduse. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

See avaldamiskohustus ei kehti 
finantssektoriväliste vastaspoolte selliste 
tuletisinstrumentide tehingute suhtes, mis 
vähendavad objektiivselt mõõdetavaid 
riske, mis on otseselt seotud äritegevusega 
või selle vastaspoole ettevõtluse 
rahastamisega.

Or. en

Selgitus

Finantssektoriväliste ettevõtete kasutatavad tuletisinstrumendid on kohandatud maandama 
paindlikult ja tõhusalt riske, mis lähtuvad toimivast ettevõtlusest. Muudatusettepanek 
vabastaks need tehingud läbipaistvusnõudest, sest nende kohandatud tehingute 
avalikustamine põhjustab tõenäoliselt konfidentsiaalsusprobleeme.

Muudatusettepanek 317
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
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kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide, 
mille suhtes kohaldatakse artiklis 24 
osutatud kohustusliku kauplemiskoha 
nõuet, tellimis- ja pakkumishinnad ning 
nende hindadega kauplemisvalmiduse 
tõsiduse. Seda nõuet kohaldatakse samuti 
kauplemishuvi teadete suhtes. Reguleeritud 
turud ja investeerimisühingud ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi käitavad 
turu korraldajad teevad selle teabe 
üldsusele tavalisel tööajal pidevalt 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek piirab tehingueelsete läbipaistvusnõuete kohaldamise 
tuletisinstrumentidele, mille suhtes kehtib artiklis 24 osutatud kohustusliku kauplemiskoha 
nõue ning see jätaks tehingueelsetest läbipaistvusnõuetest, mida mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu korraldajad peavad järgima, välja nende 
finantssektoriväliste vastaspoolte tehingud, kes ei ületa Euroopa turu infrastruktuuri 
määruses sätestatud arveldusläve.

Muudatusettepanek 318
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
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korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

korraldajad avalikustavad, olenevalt 
käitatavast kauplemissüsteemist, oma 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on vastavalt direktiivis 2003/71/EÜ 
(väärtpaberite üldsusele pakkumisel või 
kauplemisele lubamisel avaldatava 
prospekti kohta) nõutule avaldatud 
prospekt, saastekvootide ning kauplemisele 
lubatud või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis kaubeldavate 
tuletisinstrumentide tellimis- ja 
pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi teadete 
suhtes. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad selle teabe üldsusele 
tavalisel tööajal pidevalt kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
artiklile 17 kohustatud avalikustama oma 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
hinnapakkumised, juurdepääsu oma 
süsteemidele, mida nad kasutavad lõikes 1 

2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
artiklile 17 kohustatud avalikustama oma
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
hinnapakkumised, juurdepääsu oma 
süsteemidele, mida nad kasutavad lõikes 1 
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osutatud teabe avalikustamiseks, tehes 
seda mõistlikel äritingimustel ja kedagi 
diskrimineerimata.

osutatud teabe avaldamiseks, tehes seda 
mõistlikel äritingimustel ja kedagi 
diskrimineerimata.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
artiklile 17 kohustatud avalikustama oma 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
hinnapakkumised, juurdepääsu oma 
süsteemidele, mida nad kasutavad lõikes 1 
osutatud teabe avalikustamiseks, tehes seda 
mõistlikel äritingimustel ja kedagi 
diskrimineerimata.

2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
artiklile 17 kohustatud avalikustama oma 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
hinnapakkumised, juurdepääsu oma 
süsteemidele, mida nad kasutavad lõikes 1 
osutatud teabe avalikustamiseks, tehes seda 
mõistlikel äritingimustel ja kedagi 
diskrimineerimata.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 

2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
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korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
artiklile 17 kohustatud avalikustama oma 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
hinnapakkumised, juurdepääsu oma 
süsteemidele, mida nad kasutavad lõikes 1 
osutatud teabe avalikustamiseks, tehes seda 
mõistlikel äritingimustel ja kedagi 
diskrimineerimata.

korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
artiklile 17 kohustatud avalikustama oma 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
hinnapakkumised, tõhusa juurdepääsu oma 
süsteemidele, mida nad kasutavad lõikes 1 
osutatud teabe avalikustamiseks, tehes seda 
mõistlikel äritingimustel ja kedagi 
diskrimineerimata.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
artiklile 17 kohustatud avalikustama oma 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
hinnapakkumised, juurdepääsu oma 
süsteemidele, mida nad kasutavad lõikes 1 
osutatud teabe avalikustamiseks, tehes 
seda mõistlikel äritingimustel ja kedagi 
diskrimineerimata.

2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad vajaduse korral, 
olenevalt käitatavast kauplemissüsteemist, 
oma süsteemide kaudu reklaamitavate
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide tellimis-
ja pakkumishinnad ning nende hindadega 
kauplemisvalmiduse tõsiduse. Seda nõuet 
kohaldatakse samuti kauplemishuvi 
teadete suhtes. Sedamööda kuidas hinnad 
koostatakse, teevad reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad selle teabe vajaduse korral 
üldsusele tavalisel tööajal pidevalt 
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kättesaadavaks. Juhul kui tehingud on 
korraldatud turuosaliste oma 
äranägemise järgi häälläbirääkimiste teel, 
tuleb tehingueelsed soovituslikud hinnad 
avaldada nii lähestikku tehingu hinnaga 
kui põhjendatult teostatav.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tagab, et selliste kauplemismudelite nagu hinnapakkumuse ning 
hübriid- ja häälmaaklerluse suhtes kehtivad läbipaistvusnõuded. Need mudelid on olulised 
eriti hulgimüügiturgudel, kus turutegijad korvavad võetud riskid, pakkudes oma klientidele 
likviidsust. 


